SERVEISPERSONALS

lapaeriagener2011

21

Inauguració del
pis tutelat Candi
Villafañe d’Aspros

EL NOU PIS ÉS SITUAT
AL BARRI DE
PARDINYES. © H. S.

Aspros ha inaugurat un nou pis residencial a Pardinyes, batejat amb el nom
de Candi Villafañe, on viuen 12 persones
amb discapacitat tutelades per un monitor. L’entitat lleidatana gestiona als
diferents barris de Lleida una xarxa de
nou habitatges tutelats, que atén més
d’un centenar d’usuaris amb disminució

intel·lectual. El nou pis Candi Villafañe
és l’únic de la xarxa d’Aspros que no té
monitor les 24 hores del dia.
L’instructor va a l’habitatge durant
unes hores per supervisar i preparar
la medicació, però els inquilins són els
qui gestionen els diners i les tasques
de la casa.

Aspros va iniciar aquesta modalitat
d'allotjament de manera capdavantera
a Catalunya l’any 1982. L’entitat desenvolupa una activitat professional, que
permet la inserció laboral dels seus
nois i noies. La seva activitat abasta el
tractament d'arxius, la restauració de
mobles, la jardineria, etc.

Lleida té 465 voluntaris
joves i sèniors
L’alcalde, Àngel Ros, acompanyat dels regidors
Oriol Yuguero, Joan Gómez i M. Rosa Ball, va
presidir la recepció als 465 voluntaris sèniors
i júniors de Lleida i als representants de la
Federació Catalana de Voluntariat Social. En
aquests moments, 385 nois i noies formen part
de la borsa de Voluntaris Joves i 80 persones
integren la borsa de Voluntariat Sènior de
Lleida. Els voluntaris sèniors han participat en
nombroses activitats de l’àmbit empresarial
i noves tecnologies, culturals i educatives i de
l’àmbit social i la salut

RECEPCIÓ AL SALÓ DE PLENS DE LA PAERIA. © HERMÍNIA SIRVENT
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Llum verda a
15 crèdits
per a dones
emprenedores
UN TOTAL DE
182.500 EUROS
ORIOL YUGUERO, M. ROSA BALL I NEUS BROCAL PARLEN DELS CRÈDITS. © PAERIA

La comissió de Polítiques de Cohesió Social i Serveis
a les Persones va aprovar la proposta per concedir
15 microcrèdits a dones emprenedores de Lleida,
amb una suma total de 182.500 euros. D’aquests,
7 crèdits han estat concedits, amb una aportació
de 71.000 euros, i 8 estan condicionats al lliurament
de documentació que s’espera rebre abans de la
signatura del microcrèdit. En aquest cas, s’hi aportaran 111.500 euros. En total s’han rebut 21 sol·licituds, de les quals només 5 s’han desestimat,

majoritàriament perquè hi han renunciat les mateixes emprenedores.
Entre els diferents projectes presentats a la
convocatòria hi ha un taller mecànic, establiments
de roba i altres productes, agències de viatges o
cafeteries, entre d’altres. Aquesta vegada, a diferència d’altres convocatòries, hi ha més iniciatives
per part de dones autòctones que de dones immigrants.

