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Canvis en l’Ordenança de Civisme

• Incorpora resolucions del Pacte per la Lluita contra la Pobresa aprovat pel Parlament Català

L

a Paeria ha modificat
nou articles i n’ha incorporat un de nou a
l’Ordenança Municipal de
Civisme i Convivència per
adaptar-la a les resolucions
del Pacte per la Lluita contra
la Pobresa aprovat pel Parlament de Catalunya.
L’Ajuntament de Lleida,
que ha estat el primer municipi català a adaptar la seva
ordenança, vol evitar associar i tractar conjunta-ment
comportaments negatius
amb persones en situació
de pobresa o exclusió social
per tal de mantenir la dignitat de la persona com a primer valor que cal preservar
independentment de qualsevol circumstància social o
econòmica.
L’alcalde de Lleida, Àngel Ros, va assegurar que
un dels principis bàsics
d’aquesta adaptació és que
en cap article es poden
tractar conjuntament els
comportaments negatius i
l’associació de persones en
situació de pobresa o exclusió social.
A l’Ordenança de Civisme es considera la pobresa
extrema o el risc d’exclusió
social com a atenuant en

Els canvis a l’Ordenança de Civisme s’han consensuat amb diferents entitats. © Hermínia Sirvent

L’Ajuntament de Lleida
ha estat el primer
municipi de Catalunya
a adaptar la seva
normativa
el cas d’incompliments de
l’ordenança castigats amb
una sanció (o només amb
una advertència), i s’ofereix
atenció social –derivació als
serveis socials, entitats del
tercer sector o centres sanitaris– als infractors com a
alternativa al pagament de
la multa.

La norma s’aplicarà en
totes les infraccions, com la
prostitució a la via pública,
la falta d’higiene o la mendicitat.
Les ordenances incorporen un nou article que concreta la necessària lluita per
evitar l’exercici i la propagació de la mendicitat exercida per menors i la promoció d’iniciatives d’entitats
ciutadanes que resolguin
situacions de pobresa i exclusió social, amb l’objectiu
d’evitar que les persones
que es trobin en situacions
de vulnerabilitat o alta pre-

carietat incorrin en infraccions que els puguin suposar sancions.
Les modificacions que
s’han aplicat a l’Ordenança
Municipal de Civisme de
Lleida s’han consensuat i
treballat conjuntament entre l’Ajuntament de Lleida,
la Fundació Arrels Sant Ignasi i l’Associació Antisida i
conjuntament amb ACJAR
(Agrupa’t, l’Associació Catalana de Juristes Demòcrates,
el Col·legi d’Advocacia de
Lleida, Pastoral Obrera de
Lleida, Càritas Diocesana i
Salesians Sant Jordi). •••

El veredicte dels Premis literaris de Lleida es coneixerà el 14 de novembre
El divendres 14 de novembre es faran públics els veredictes dels jurats dels Premis literaris de Lleida convocats per l’Ajuntament
de Lleida i la Diputació de Lleida per mitjà de l’Institut d’Estudis Ilerdencs (Premi d’Assaig Josep Vallverdú i Premi de Poesia Màrius
Torres) en un acte literari a l’Auditori Enric Granados, que tindrà lloc a les 19.00 h. L’accés a l’acte, conduït per l’escriptor Màrius
Serra, és gratuït amb invitació prèvia recollida a la Regidoria de Cultura. A la segona part de la vetllada, s’estrenarà l’espectacle
literari “Papers en un calaix. Concepció G. Maluquer (1914-2014)”, produït per la Regidoria de Cultura, amb motiu del centenari
del naixement de l’escriptora lleidatana Concepció González Maluquer. La participació als dos premis ha estat força elevada, amb
un total de 67 originals, 48 dels quals opten al 19è Premi de Poesia Màrius Torres, amb una dotació de 6.000 €, i 19 originals que
opten al 31è Premi d’Assaig Josep Vallverdú, amb una dotació de 9.000 €. D’altra banda, la sala Alfred Perenya de la seu de la
Regidoria de Cultura acollirà el dimecres 12 de novembre, a les 19.00 h, la presentació pública de l’obra guanyadora de l’anterior
edició del Premi d’Assaig Josep Vallverdú 2013, “La guerra des del Despatx Oval. Com els presidents nord-americans justifiquen
l’acció bèl·lica en el seu discurs”, de l’autor Pere Franch. •••
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Ciberaula per a la gent gran a Sucs

• Per desenvolupar tallers d’aproximació a la informàtica i de creació de projectes digitals
La Llar de Sucs, creada l’any 1986,
disposa de 227 socis. L’any 2011 va rebre la Placa a la Solidaritat amb motiu
del seu 25è aniversari. En aquesta llar,
la Paeria desenvolupa diverses propostes, incloses en la “Guia d’Activitats
per a la Gent Gran”, com gimnàstica,
català o activitats del programa Gent
3.0, impulsat entre l’Obra Social de “la
Caixa” i l’Ajuntament.

La sala disposa de set ordinadors, impressora i pantalla amb canó projector. © H. Sirvent

L

a Paeria i l’Obra Social de “la
Caixa” han engegat una ciberaula per a la gent gran a la Llar
de Sucs. El nou equipament ha
suposat una inversió de 33.530 euros
entre la seva creació, el seu manteniment i la programació i la realització

dels diferents cursos, tallers i activitats.
La instal·lació està dotada amb set ordinadors, una impressora multifuncional i una pantalla amb canó projector, i s’hi faran tallers d’aproximació a
la informàtica, de creació de projectes
digitals i de xarxes socials.

L’Obra Social de “la Caixa” i la Paeria
desenvolupen el programa per a les
persones grans a través de 12 centres:
dos esplais de gent gran i 10 llars municipals en conveni. Durant el darrer
any, 11.876 persones han participat
en les 384 activitats programades,
destinades a fomentar un envelliment
actiu. L’objectiu és fomentar la participació activa de les persones grans
i fer-les presents en la societat, adaptant-se a les seves necessitats actuals.
Se cerca fomentar uns hàbits més saludables. •••
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