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‘Treball als Barris’, formació per a 128 persones

•D
 iferents tallers de català i d’informàtica adreçats a persones en situació d’atur

El projecte ofereix tallers d’alfabetització i nivell inicial de llengua
catalana, adreçats tant a persones
nouvingudes com a autòctones que
vulguin millorar-ne l’ús. També inclou
tallers d’alfabetització i nivell bàsic
d’informàtica com a formació transversal aplicable a la recerca de feina.
Així mateix, s’organitzen activitats lúdiques al barri per donar a conèixer recursos i promocionar l’ús de la llengua
i els coneixements en l’ús de les TIC.

Els alumnes, amb les autoritats i el professorat dels tallers a la Seu Vella. © H. S.

Els 128 alumnes del projecte “Treball als Barris” van rebre els diplomes
de la formació que han cursat en un
acte que es va celebrar a la Seu Vella.
“Treball als Barris” ha ofert tallers de

català i d’informàtica del gener al maig
al Centre Històric, al Portal de Santa
Magdalena-Noguerola i a la Mariola.
Els usuaris són persones residents en
aquests barris i en situació d’atur.

Durant el curs s’han programat tallers d’alfabetització en català (un taller), de català inicial (quatre tallers),
alfabetització informàtica (quatre
tallers) i informàtica inicial (tretze tallers).
Les activitats s’han dut a terme als
centres cívics del Centre Històric i de
Gairoles, a la Biblioteca Pública de
Lleida, a la Mediateca Municipal Josep
Alcobé, a Ibercaja i a CX Espai. •••

Subministrament de 9.125 àpats anuals dins
del servei a domicili “Menjar sobre Rodes”
• El programa garanteix una alimentació equilibrada a les persones grans soles

Voluntaris de la Creu Roja preparant els paquets d’aliments. © S. C.

L’Ajuntament de Lleida
i Creu Roja han renovat el
conveni de col·laboració
per prestar el servei solidari de menjar a domicili
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“Menjar sobre Rodes”, que
permet subministrar 9.125
àpats anualment. El projecte forma part del conjunt
de programes d’assistència

La Paeria • Ajuntament de Lleida

domiciliària que du a terme
la Paeria.

tat o la dificultat de sortir a
l’exterior.

El perfil dels usuaris és una
persona que viu sola (70,4%
dels casos), majoritàriament
home (55,5%) i amb una mitjana d’edat de 79 anys. El
“Menjar sobre Rodes” és un
servei que pretén garantir
una alimentació equilibrada a les persones grans que
viuen soles, o acompanyades també d’altres persones
grans, que tenen dificultats
socials i d’estat de salut,
que els impedeixen de manera autònoma elaborar els
àpats diaris i utilitzar altres
recursos externs al domicili
que cobreixin aquesta necessitat, per la impossibili-

La Paeria hi destina un
total de 49.000 euros i Creu
Roja, 1.643. Segons estableix
el conveni, l’Ajuntament de
Lleida facilita, per mitjà dels
Serveis Socials, els usuaris
del programa, i Creu Roja
es fa càrrec de la distribució
dels àpats. El servei es distribueix dos cops per setmana
per mitjà d’un sistema tancat al buit, que garanteix
que els aliments conservin
totes les seves propietats.
Així, el beneficiari segueix
una dieta adient a les seves
necessitats. •••

