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Revisions gratuïtes de calderes de gas
•A
 dreçades a 250 persones i famílies lleidatanes en situació de vulnerabilitat

de Lleida, Àngel Ros, i el president
de l’Associació Provincial d’Empreses
Tecnoelèctriques, d’Aigua i Gas, Calefacció i ACS, Climatització i Fred, Pere
Miquel Guiu. El paer en cap va dir que
250 famílies de Lleida “tindran una revisió de les seves instal•lacions sense
cost que els permetrà gaudir de la seguretat associada a elements de calefacció en període de fred”.

Acte de la signatura del conveni entre la Paeria i el Gremi d’Instal·ladors de Lleida © H. Sirvent

El Gremi d’Instal•ladors de Lleida
revisarà gratuïtament la caldera de
gas natural d’ús domèstic del domicili
de 250 persones i famílies en situació
de vulnerabilitat, segons el conveni
de col•laboració signat per l’alcalde
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Per mitjà del projecte
“El Gremi Solidari”, Benestar
Social seleccionarà els
possibles beneficiats

Per mitjà del projecte “El Gremi Solidari”, la Regidoria de Benestar Social
i Ocupació de la Paeria seleccionarà
les persones i les famílies en situació
de vulnerabilitat que disposin de caldera de gas i establirà la via de contacte entre aquestes persones i el
Gremi d’Instal•ladors. Les revisions de
les calderes de gas s’han de fer anualment per evitar possibles accidents
derivats de la falta de manteniment,
com per exemple fuites de monòxid
de carboni. •••
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Més de 500 activitats als centres cívics

• E l 39% són socioformatives; el 38%, culturals i artístiques, i el 23%, fisicoesportives
La Guia de centres cívics,
accessible per Internet, aplega amb detall les 525 activitats programades aquest
any als centres cívics i locals
socials de la ciutat. En total,
s’ofereixen 5.250 places. Del
conjunt d’activitats progra-

Destaquen les
sessions de conversa
en anglès, àrab,
italià i romanès; el
coaching, o l’art de
l’amigurumi
mades, el 39% són socioformatives; el 38%, culturals i
artístiques, i el 23%, fisicoesportives.
La regidora de Participació Ciutadana, Dolors Arde-

dinyes és el “compromís per
la vida saludable”.

El 23% de les activitats programades són fisicoesportives. © H. Sirvent

riu, va remarcar l’augment
continuat de les activitats i
la seva varietat i va recordar
que els centres cívics són
un punt de trobada entre
tots els veïns i punts de formació continuada.

Aquest any, com a novetat, les entitats han escollit
valors determinats com a
fils conductors del conjunt
d’activitats programades.
Per exemple, el valor que es
vol impulsar al barri de Par-

Entre les activitats que
s’oferiran aquest any destaquen les de conversa
en anglès, àrab, italià i romanès; treballs manuals;
scrapbooking; balls de saló;
ioga; tai-txi; pintura a l’oli;
català; cursos de creadors
de fruita decorativa; amigurumi (tendència japonesa
que consisteix a teixir petits
ninots de ganxet); taller de
lectura; taller de modista;
coaching; musicoteràpia;
gimnàstica; psicologia; pilates, etc.
L’Ajuntament de Lleida
disposa d’una xarxa de 12
centres cívics i 18 locals socials i hi ha 100 entitats promotores d’activitats. •••

Guia d’activitats per a la gent gran
•P
 er a aquest curs, que s’allarga fins al 15 de maig, s’ofereixen 4.742 places
15 de maig. S’estructurarà en dos trimestres i els alumnes podran escollir
cursar només un trimestre o tots dos.
Enguany es manté la inscripció i el pagament de les activitats a l’OMAC, que
ofereix un horari ampli, de les 8.30 h a
les 19.00 h.

Els tallers de treballs manuals atreuen nombrosos participants. © H. Sirvent

L’Ajuntament de Lleida ofereix amb
la nova Guia d’activitats per a la gent
gran per al curs 2013-2014 un conjunt
de propostes en matèria d’activitats
fisicoesportives, noves tecnologies,
prevenció i salut, activitats formatives

i temps lliure. Per a aquest curs hi ha
4.742 places.
Una de les novetats de les activitats
adreçades a la gent gran d’aquest any
és que s’allarga el curs i finalitzarà el

Les activitats fisicoesportives inclouen gimnàstica, tai-txi o aquagym.
En noves tecnologies hi ha diverses
activitats del programa 3.0 i cal destacar que les llars que disposen de
ciberaules les mantenen com a espais
oberts perquè els associats hi puguin
accedir dins de l’horari del recinte.
Les activitats de l’àmbit de prevenció i salut promouen els hàbits de vida
saludable i la prevenció de situacions
de risc per a la salut física o psíquica
de les persones grans, amb tallers
com el de memòria activa. •••
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