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Lleida té 500 voluntaris joves i sèniors
• Signatura de convenis per impulsar programes en l’àmbit social, sanitari i empresarial
altra de sèniors amb 141. En
total, més de 500 participants (a primers de desembre del 2012), que formen
part dels més de 4.000 que
hi ha a la demarcació de
Lleida.

L’Ajuntament
commemora el Dia
Internacional del
Voluntariat, en què
es van distingir
diferents entitats
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L’Ajuntament de Lleida
va commemorar el passat
5 de desembre el Dia Internacional del Voluntariat
amb un acte de reconeixement als voluntaris joves
i sèniors municipals i amb
la signatura de convenis

de col•laboració per impulsar-ne programes en l’àmbit social, de la sanitat i empresarial.
La Paeria disposa de dues
borses de voluntaris, una de
joves amb 367 inscrits i una

En l’homenatge van
participar
representants
d’aquests dos grups i també
persones que n’han rebut
el suport. La jornada es va
acabar amb un acte a la Paeria en què es van distingir
diferents entitats de volun-

tariat de la ciutat, Càritas Diocesana, Arrels Sant Ignasi,
Adra, Lleida Solidària, Esclat
i Creu Roja.
A més, es van signar tres
convenis amb la Federació
Catalana del Voluntariat
Social, amb els Sèniors Espanyols per a la Cooperació Tècnica (SECOT) i amb
les Facultats de Medicina
i Infermeria per impulsar
nous programes de voluntariat amb els seus membres.
L’objectiu del conveni amb
SECOT és que l’entitat doni
suport a les noves iniciatives
empresarials i al teixit de pimes del seu entorn, a les empreses dels diferents vivers
d’empreses i a les ONG i associacions d’iniciativa social
amb les què la Paeria treballi
i col•labori. •••

Reunió de professionals d’atenció social
• L’alcalde de Lleida participa en una jornada de debat sobre la societat de Lleida
L’alcalde de Lleida, Àngel Ros, es va
reunir amb més d’un centenar de professionals d’atenció social de la Regidoria de Benestar Social de la Paeria,
que van participar durant tot un mati
en una jornada de debat sobre el context social de Lleida.
La jornada va tenir com a objectiu,
d’una banda, analitzar les línies estra-

tègiques d’actuació local en matèria
de serveis socials per a l’any 2013 i, de
l’altra, aprofundir en una visió global
de la situació social a Lleida, generant
idees i noves propostes d’actuació.
Aquesta jornada ha de permetre als
professionals l’anàlisi, la reflexió comuna i l’elaboració de propostes que
millorin la qualitat del sistema i de la
praxis professional. •••

Va comptar amb més de cent inscrits. © Paeria

• Milers d’infants i d’adults reben Ses Majestats pels carrers de la ciutat
Una desena d’infants van rebre els
premis del dotzè concurs de dibuix
dels Reis Mags. En aquesta edició
s’han rebut 189 dibuixos i hi han participat l’Hospital infantil i juvenil de
Santa Maria, l’Escola Països Catalans,
l’Escola del Segrià i el Col·legi Arabell.
Joel Fusté, de l’Escola Països Catalans, i Jely Mariana Janac, del Col•legi
Arabell, s’han endut el premi Màrius

Guanyadors dels concursos dels Reis. © H. S.

Carretero. El premi Escola Ermengol ha estat per a Lania Melero, del
Col•legi Arabell, mentre que Iker Ramos, de l’Hospital infantil i juvenil
de Santa Maria, ha guanyat el premi
Víctor Pérez Pallarés. Pel que fa al concurs literari, els guanyadors han estat
Ariadna Pujol (Escola Joc de la Bola),
Laura Ortiz (Escola Ciutat Jardí) i Pau
Nikita (Hospital de Santa Maria). •••
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