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Social

Villa Torregrossa, una venda solidària

•La Paeria invertirà els diners de la venda de la casa rebuda en herència a projectes socials

L

’Ajuntament de Lleida destinarà
la partida d’1.023.000 euros assolida gràcies a la venda de la casa
Villa Torregrossa, situada a la ciutat
de Sant Sebastià, a projectes de caire
social. La Paeria va rebre en herència
aquesta propietat immobiliària i ara
l’ha venut per tal d’obtenir uns ingressos que contribuiran a tirar endavant
programes solidaris.
Els programes socials que es portaran
a terme gràcies a la venda de la casa
no estan encara definits, i es consensuaran més endavant en el si d’un
consorci integrat pel Bisbat, Càritas,
Arrels i el mateix Ajuntament.
La Paeria va rebre la finca de mans
d’una dona natural de Torregrossa,
descendent dels comtes de Torregrossa, que després de casar-se va marxar
a viure a la ciutat donostiarra, precisament a la propietat ara venuda.

L’immoble és situat a l’Avenida de Navarra, 27, de Sant Sebastià. © Doblerrón

Més d’un milió d’euros per
tirar endavant programes
socials consensuats per
l’Ajuntament, el Bisbat,
Càritas i Arrels

Villa Torregrossa és un edifici singular
—a cavall de l’arquitectura racionalista i d’un estil regionalista— construït l’any 1933 seguint el disseny de
l’arquitecte Francisco Urcola. Bastit
seguint el model de caserío basc, la
casa té com a únic element ornamental un escut dels Torregrossa. •••

•Quasi 900 funcionaris han participat en el Pla de Formació de l’Ajuntament durant el 2013

Alcaldia

Formació per als treballadors municipals

Cursos sobre les noves
tecnologies de la comunicació
i la informació, atenció a
la ciutadania, salut laboral
i millora del català, entre
d’altres
dors municipals que han participat en
cursos dins del Pla de Formació de la
Paeria durant el 2013.
Han participat en les 83 accions formatives organitzades l’any passat 889 funcionaris, cosa que ha suposat 2.691 hores de continguts formatius programats.

El lliurament de diplomes va tenir lloc el 4 de juliol al Saló de Plens de la Paeria.© H. Sirvent

“L

a voluntat educadora de la
Paeria abasta tots els àmbits, des de l’educació dels
infants i els ensenyaments artístics a
la formació dels treballadors munici-

pals”. L’alcalde de Lleida, Àngel Ros, va
posar de manifest amb aquesta frase la
importància de l’educació i la formació
personal i laboral en el decurs de l’acte
de lliurament de diplomes als treballa-

El Pla de Formació, codissenyat per la
Paeria i els sindicats UGT, CC.OO. i CSIF,
ha posat èmfasi en les noves tecnologies de la comunicació i la informació,
la informació i atenció a la ciutadania,
la salut laboral, el perfeccionament en
llengua catalana i la formació jurídica i
procedimental. •••
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