Participació Ciutadana • Agost de 2014

Millorar la qualitat de vida de la gent gran

• Acord per impulsar la promoció de l’envelliment actiu per mitjà del projecte Gent 3.0.

L’

Ajuntament de Lleida i l’Obra
Social “la Caixa” han renovat el
conveni de col·laboració per impulsar la promoció de l’envelliment actiu i la qualitat de vida de les persones
grans de la ciutat, en el marc del projecte Gent 3.0. Aquest programa afavoreix
activitats de formació i dinamització i
impulsa accions de participació social
i voluntariat –amb projectes socials,
tecnològics o culturals–, i activitats de
promoció de la salut.

Benestar Social

El compromís suposa un pas més en
la col·laboració que ambdues institucions mantenen des del 1998 i que ha
permès dur a terme un ampli programa d’activitats a 10 llars de gent gran
conveniades i als dos esplais propis de
l’Obra Social “la Caixa”. Durant el darrer
any gairebé 12.000 persones de Lleida
van participar en les 384 activitats programades, destinades a fomentar un
envelliment actiu.

Signatura del conveni de col·laboració entre la Paeria i l’Obra Social “La Caixa” © H.S.

L’objectiu del nou programa Gent 3.0
és fomentar la participació activa de
les persones grans i fer-les presents
en la nostra societat, adaptant-se a la
vegada a les seves necessitats actuals.
Es cerca fomentar uns hàbits més saludables i contribuir a mantenir-se actiu,
tant físicament com mentalment.

Cuidadors d’afectats d’Alzheimer
D’altra banda, l’Obra Social ”la Caixa” i
la Fundació Pasqual Maragall han posat en marxa a Lleida una investigació per avaluar la millora del nivell de
benestar dels cuidadors de persones
amb Alzheimer a través de la seva participació en grups terapèutics. •••

Local per a l’Associació Síndrome de Down

•La Paeria renova també la cessió de les dependències per a la Llar de Persones Sordes
Els espais cedits serviran
perquè les entitats
desenvolupin activitats
adreçades a la integració, el
lleure i la formació

L’acord amb Associació Síndrome de
Down permet deixar un local destinat
a que l’entitat desenvolupi activitats
adreçades a la integració, el lleure i la
formació. Quant a la Llar de Persones
Sordes, el conveni preveu una seu per
desenvolupar programes d’integració
i participació de persones amb dificultats a l’oïda.
L’alcalde de Lleida amb membres i familars de l’Associació Síndrome de Down.© H. Sirvent

L’

Associació Síndrome de Down
Lleida, d’una banda, i la Llar
de Persones Sordes de Lleida
i el Club Esportiu Els Sords, de l’altra,
han signat sengles convenis amb
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l’Ajuntament de Lleida destinats a renovar la cessió dels locals municipals
situats, respectivament, al número 3
de la plaça Sant Pere del Secà i al número 12 del carrer Venus.

Una de les línies de treball de la Paeria se centra a potenciar la prestació
de serveis socials i la vida associativa, com també en la col·laboració
amb les entitats sense ànim de lucre
que treballen per la inclusió social i
l’autonomia personal. •••

