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pacte social per a la ciutadania

Un conte de Nadal:
unes dates per
reflexionar sobre els
reptes futurs
UGT

En aquestes dates nadalenques, on el recolliment familiar
és el que impera, on gaudim de dies de vi i roses i on
ens trobem amb innombrables reposicions cinematogràfiques, ens adonem —tant els creients com els
agnòstics— que estem envoltats d’una certa màgia, que
no ens resulta estranya ni forastera.
No obstant això, aquest mateix sentit familiar ens permet
reflexionar sobre els reptes futurs com a ciutat i que
necessàriament hem d’abordar tots plegats i, sens dubte,
amb el lideratge de la nostra casa comuna: del nostre
Ajuntament.
Tal com dèiem, el que ens haurem de marcar com a
ciutadanes i ciutadans és el desenvolupament de la Llei
39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l’autonomia
personal i atenció a les persones en situació de dependència, i per tres motius principals.
El primer, i principal, perquè hem d’aconseguir facilitar
la possibilitat d’existència autonòmica en el mitjà habitual
pel temps que es desitgi i que sigui possible de totes les

ciutadanes i ciutadans de la nostra ciutat; el segon,
perquè hem de propiciar un tracte digne des d’una
perspectiva integral de la persona i el seu trànsit vital
per incorporar-lo activament en la vida comunitària, i un
tercer, i més evident, per l’imperi de la llei i pel convenciment que ha de ser així.
No en va la norma anteriorment esmentada té com a
antecedent l’acord entre el govern de la nació i la UGT,
entre altres, sobre l’acció protectora d’atenció a les
situacions de dependència de l’any 2005, i la seva
concreció, ha volgut implicar de forma explícita tots els
nivells d’administració de forma coordinada (art.1.2) i
amb l’encàrrec concret de gestió dels serveis d’atenció
a les persones en situació de dependència que la llei
determina per a les entitats locals, a banda de les que
té encomanades des d’altres fonts normatives.
És per això que des de la UGT pensem que el Pacte
Social per la Ciutadania és el fòrum més adequat per
implementar actuacions concretes que aproximin la
nostra actuació global a aconseguir que s’ajusti a la idea
que el sistema protector es basi en el principi de ciutadania dels drets socials.
Un principi amb el qual tots plegats ens trobem fermament
compromesos i que hem de tirar endavant independentment de creences ideològiques i postures polítiques
concretes.
D’altra banda, fruïm dels dies que vénen en companyia
dels nostres pares, avis i família en general, i esperem
que l’any vinent en aquestes mateixes dates hàgim
contribuït una mica a facilitar l’autonomia dels nostres
éssers estimats amb l’aportació del nostre gra de sorra
particular.
Des de la UGT, us desitgem que gaudiu d’un bon Nadal
i passeu bones festes en companyia del vostres!

CONCURS DE CARTELLS DE CARNAVAL

IMAC
Av. Blondel, 64
25002 Lleida
tel. 973 70 03 94
cultura@paeria.es

L’Institut Municipal d’Acció Cultural de l’Ajuntament de Lleida (IMAC) convoca el concurs
de cartells per anunciar el carnaval, amb un premi únic de 1.500 euros. Els cartells
han de tenir com a tema genèric el carnaval i el text ha de ser el següent: CARNAVALLLEIDA 2008, del 30 de gener al 6 de febrer de 2008. Els originals s’han de lliurar, del
2 al 4 de gener de 2008, entre les 9.00 i les 14.00 h, a la seu de l’IMAC, av. Blondel,
núm. 64, 25002, de la ciutat de Lleida. Tots els cartells presentats restaran exposats
al públic, a la Sala del Palau de la Paeria, del 10 de gener al 10 de febrer. El veredicte
es donarà a conèixer el dijous, 10 de gener de 2008, a les 12.00 h. Les mesures dels
cartells han de ser de 70 cm de llargada per 50 cm d’amplada, més 4 cm de marges
blancs a cada un dels costats que envolten el cartell.

