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Segon
aniversari del
Centre de
Recursos
Juvenils-Palma
L’ALCALDE ROS, AMB
ELS REPRESENTANTS
DE LES ENTITATS
JUVENILS. © PAERIA

Un esmorzar-tertúlia amb l’alcalde de
Lleida, Àngel Ros; el regidor de Joventut, Oriol Yuguero, i diferents entitats
juvenils de la ciutat va ser l’acte central
de celebració del segon aniversari del
Centre de Recursos Juvenils de Lleida,
situat al carrer de la Palma. El centre,
inaugurat l’any 2008, acull actualment

la Regidoria de Joventut, a més dels
serveis tècnics i administratius
d’aquest departament, el servei
d’informació, la borsa d’habitatge i
l’hotel d’entitats.
Durant el 2010, el Servei d’Informació
Juvenil va fer 410 assessoraments i

1.927 tràmits, mentre que la borsa
d’habitatge va tramitar 225 ajuts a
l’habitatge i es van signar 51 contractes
entre joves i propietaris de pisos, 11
més que l’any anterior. A més, actualment un total de 58 entitats de temàtica
diversa estan adherides a l’hotel d’entitats
juvenils.
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Nous grups gratuïts per ajudar a deixar de fumar
L’Ajuntament de Lleida, en col·laboració
amb l’Associació Catalunya contra el
Càncer, crearà nous grups gratuïts de
deshabituació del tabac amb la finalitat
de posar a l’abast de tota la població
una eina pràctica davant la dificultat
que comporta superar la dependència
del tabac.
Als fumadors se’ls oferirà suport professional per facilitar l’aprenentatge
d’estratègies eficaces per fer front a

cadascuna de les fases del procés de
deshabituació, potenciant els propis
recursos personals a fi de controlar el
desig de fumar i superar-ne la dependència. El programa de deshabituació
té una durada d’un any, en el qual es
fan dotze sessions de periodicitat setmanal al principi i més espaiades després.
Les persones interessades a participar
en els grups de deshabituació poden

adreçar-se a l’Àrea de Prevenció de
Drogodependències de l’Ajuntament
de Lleida, situada al número 13 de la
Rambla Ferran, o poden trucar al telèfon 973 70 06 31.
Els grups de deshabituació es van crear
l’any 2006 en ocasió de la Llei de Prevenció del Tabaquisme. Des d’aleshores
s’han organitzat nou grups, que han finalitzat amb una valoració molt satisfactòria per part dels participants.

