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La Paeria ha rebaixat quasi un 30% la tarifa del servei d’atenció domiciliària i manté bonificacions d’entre el 50% i el 100%. © H. Sirvent

Atenció a 4.500 persones grans de Lleida

• Beneficiaris de l’atenció domiciliària i de la teleassistència

Programa “Menjar sobre rodes” desenvolupat per la Creu Roja. © H. S.

Més de 4.500 persones
grans de la ciutat amb diferents nivells de dependència es beneficien dels serveis d’atenció domiciliària
(1.045) i de teleassistència
(3.500) que presta la Paeria.
En els darrers dos anys la
xifra s’ha duplicat pel creixement de l’esperança de
vida i la disminució d’ajuts
a la dependència.
La Paeria ha rebaixat
aquest any un 28,5% la ta-
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Gratuïtat en
els serveis de
teleassistència i el
programa Respir
rifa del servei d’atenció domiciliària –hi prenen part 80
professionals–, que ha passat dels 12,85 als 10 euros,
i manté bonificacions a les
famílies del 50 % i del 100%
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d’acord amb els ingressos.
El servei de teleassistència és gratuït per a tots els
usuaris que hi tinguin dret,
és a dir, persones majors
de 65 anys o persones de
menor edat amb diversos
graus de dependència.

L’Ajuntament ha donat
una important dimensió
social als pressupostos i
destina a l’atenció domiciliària uns 1.100.000 euros,
als quals s’han d’afegir altres partides, com les de teleassistència i Respir.

A més, a aquesta àrea
social s’ha d’afegir el programa Respir, que també
és gratuït i s’ofereix a persones cuidadores perquè puguin alliberar-se unes hores
d’aquesta feina.

D’altra banda, unes 350
persones de Lleida han
participat des de l’any 2007
en el curs de cuidadors no
professionals del servei
d’atenció domiciliària (SAD)
de la Paeria. •••

Vehicle destinat al servei de teleassistència a la ciutat de Lleida. © H. S.
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Recollida solidària de joguines i de roba

• A nou centres cívics i 23 contenidors de Troballes
Com a resultat de la col·laboració entre l’Ajuntament de Lleida i l’entitat
Troballes de Càritas, del 9 al 13 de
desembre es va desenvolupar a nou
centres cívics de la ciutat (Balàfia,
Bordeta, Cappont, Centre Històric,
Democràcia, Magraners, Mariola,
Pardinyes i Secà) una exitosa campanya de recollida de joguines i de
roba solidària específica per al període de Nadal.
Aquests espais de recollida se sumen als 23 contenidors taronja de
recollida de roba que Troballes té distribuïts per tota la ciutat.
L’objectiu d’aquesta acció solidària
és facilitar que els ciutadans i les ciutadanes puguin donar joguines i roba

Foto d’arxiu de la botiga Roba Amiga, de la Fundació J. Rubió i Rubió, Troballes i Càritas. © H. S.

usada. Un cop dipositat, el personal
de Troballes recull el material i fa una
selecció per poder-lo distribuir entre
les famílies més necessitades de la
ciutat.

Contenidors de roba solidària. © Paeria

A la ciutat de Lleida s’han recollit
en el decurs d’aquest any 2014 al voltant de 132.000 quilos de roba usada
que els ciutadans i les ciutadanes han
dipositat als vint-i-tres contenidors
especials de color taronja repartits a
diferents punts de la ciutat, gràcies
al conveni signat entre Troballes i
l’Ajuntament de Lleida per organitzar
i facilitar la recollida i la reutilització de
la roba.

Creació de 15 llocs de treball
Aquesta recollida es du a terme
des de l’any 2006 i ha permès la creació d’un total de 15 llocs de treball, 9
dels quals són d’inserció sociolaboral.
A més a més, també permet posar a
l’abast de tota la població la possibilitat d’adquirir roba de segona mà a
preus molt reduïts i també ha facilitat
roba de manera gratuïta a famílies
sense recursos.
L’any passat es va iniciar un servei
complementari a domicili que s’ha
traduït en una major comoditat per
als donants i en una major qualitat en
la roba recollida. •••

Llívia inaugura la sala El Casinet
Llívia va inaugurar la sala polivalent
El Casinet, amb un aperitiu, actuació
musical i ball. L’acte va comptar amb
la presència de l’alcalde de Lleida,
Àngel Ros, que va remarcar el valor d’aquesta sala remodelada per
a l’activitat cultural i social del barri,
tant per al col•lectiu de gent gran com
per als joves. Al Casinet s’ha unificat
l’espai de l’antic bar amb la sala polivalent. Al mateix local s’han adequat

Festa d’inauguració de la sala. © H. Sirvent

dos sanitaris, un dels quals adaptat
per a discapacitats, i s’ha habilitat un
magatzem. La reforma permet disposar d’una sala de 168 m² d’ús cultural
polivalent amb un escenari, un magatzem de 2,9 m², una entrada de 4,90
m², un distribuïdor de la zona dels sanitaris de 5,5 m², un sanitari adaptat
de 3,90 m² i un altre de 2,30 m². A més,
s’ha reconstruït la rampa d’accés per
tal que el local sigui accessible. •••
Ajuntament de Lleida • La Paeria
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