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Aprenent de la
gent gran
Fa uns dies la UGT Terres de
Lleida va celebrar una entranyable jornada a la ciutat en el
marc del Dia de la Dona Treballadora, on es va retre un homenatge a les dones que fa 25
anys que estan afiliades al nostre sindicat, per reconèixerlos-hi la fidelitat i la confiança
envers el nostre sindicat.
Sens dubte, un dels moments
més emotius d’aquella jornada
va ser quan el fill de la senyora
Pura Dilla, el Jordi, l’acaronava
davant de tot el públic a
l’escenari de l’Auditori Enric
Granados. La senyora Pura
rebia en aquells moments
l’homenatge de la UGT com a
Dona Treballadora de les Terres de Lleida, i el seu fill, així com
la seva filla, els néts i tota la
família, l’envoltaven plens de
tendresa.
La senyora Pura, com moltes
altres dones de la seva generació, han dedicat la seva vida

a la cura de la família i a la feina,
ella en concret en el món de la
pastisseria. El seu fill ha seguit
els seus passos i no es va amagar d’emocionar-se quan rela-

Terres de Lleida creiem que cal
tenir cura especial i una forta
tendresa de tots aquests homes i dones que han treballat
tant per tots nosaltres i per
l’evolució de la nostra societat.
La gent gran mereix un capítol
especial, i des de la UGT ens
felicitem, i molt, que la Paeria
de Lleida s’hagi dotat de la nova
figura del Defensor de les Persones Grans.
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taven la trajectòria personal i
laboral de la seva mare.
La gent gran és la que ens obre
el pas i la que en el seu dia ens
han educat i ens han fet seguir
un camí. Amb ells hem après.
És per això que des de la UGT

Aquesta nova figura, que serà
desenvolupada pel senyor Lluís
Rodríguez Herrero, tindrà com
a objectiu principal la millora de
l’atenció a aquest col·lectiu a
través de programes que facilitin un envelliment saludable i
de mecanismes per a la seva

participació. La gent gran té
moltes ganes de fer coses i
d’aprendre, i és per això que
aquesta nova instància de la
Paeria ha de promoure accions que ho permetin, sempre
tenint com a fita la millora de
la qualitat de vida del col·lectiu.
UGT creu molt en el potencial
i la saviesa de la gent gran. La
nostra organització té en la
seva estructura un àmbit dedicat exclusivament al col·lectiu
de jubilats, pensionistes i prejubilats. En aquest espai, la gent
gran de la UGT reflexiona i
aporta idees al sindicat. A Lleida,
el sindicat de jubilats de la UGT
té al capdavant Jordi Alins i
Rodamilans (correu electrònic:
jalins@lleida.ugt.org). Per a qualsevol dubte, podeu trucar-li al
973 27 08 01.
Com a organització, també ens
hem vinculat, i força, en aquest
àmbit, ja que UGT va ser una
de les impulsores que el Pacte
Social per a la Ciutadania, subscrit entre Paeria i sindicats
majoritaris, instés a crear la
figura del Defensor de les Persones Grans de Lleida.
UGT té clar que en aquesta vida
cal aprendre de la gent gran.

AVíS
Convocatòria de concessió de microcrèdits per a dones emprenedores
Fins al 8 d’abril està obert el termini
de presentació de documentació
per optar a la primera convocatòria
de concessió de microcrèdits per
a dones emprenedores del 2011.
Les dones interessades es poden
adreçar al Casal de la Dona (plaça

Fanalets de Sant Jaume, s/n), trucar al 973 70 04 61 o enviar un correu electrònic a politiquesigualtat@paeria.cat. La convocatòria
d'aquest any destinada a microcrèdits per a dones emprenedores
té una assignació de 400.000 euros.

L'import màxim dels microcrèdits
és de 15.000 euros, sobre el 50%
de la inversió inicial (excepcionalment sobre el 75%). El retorn del
microcrèdit es fa en quatre anys,
a un interès zero i amb possibilitat
de carència fins a sis mesos.

AVíS
Commemoració del Dia Mundial de l’Activitat Física
Per celebrar el Dia Mundial de
l’Activitat Física 2011, es proposa
als usuaris de l’Ajuntament de Lleida (treballadors, ciutadans, etc.)
que el dimecres 6 d’abril utilitzin
les escales en comptes de l’ascen-

sor per accedir a les plantes superiors. La Regidoria d’Esports i l’IMAE
també proposen commemorar
aquesta diada el diumenge 10, dins
dels actes de la Mitja Marató de
Balàfia (mitja marató, cursa popu-

lar, caminada, ludocurses i Fira Esport i Salut). Des de la Paeria es
vol transmetre el missatge principal d’“acumula 30 minuts d’activitat
física cada dia” com a element fonamental de salut i benestar.

