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Pla d’emergència per a persones vulnerables

• Servei d’allotjament municipal gestionat per la Fundació Jericó
també l’acompanyament, la
inserció i la recuperació física i moral de les persones,
aplicant els valors cristians.
Cal dir que s’està estudiant
una possible ampliació de les
instal•lacions per dedicar-les
a activitats d’acolliment i de
formació.

El Pla Iglú 2014-2015 de la
Paeria s’ha posat en marxa
un any més per prevenir
les conseqüències que les
baixes temperatures que es
registren durant els mesos
d’hivern puguin tenir en la
població més vulnerable.
Els recursos humans destinats al projecte són quatre
professionals de l’àmbit social de la Paeria, tres voluntaris de la Creu Roja, quatre
professionals i uns 10 voluntaris de la Fundació Jericó.
L’atenció s’ofereix a l’Hostal Jericó, que és el servei
municipal
d’allotjament
d ’e m e r g è n c i a - a l b e r g ,
que gestiona la Fundació
d’Atenció a Persones Des-

L’Hostal Jericó disposa de 112 places. © Hermínia Sirvent

protegides de la Ciutat de
Lleida, la Fundació Jericó. En
aquest establiment, que té
112 places disponibles repartides en 51 habitacions
de diferent capacitat, es fa la
tasca d’allotjament per mitjà de l’atenció social però

El servei ofereix
l’acompanyament,
la inserció i la
recuperació física i
moral de l’usuari

El Pla Iglú consta principalment de dues actuacions coordinades, que
són l’allotjament hivernal
d’urgència i la recerca activa per la Guàrdia Urbana
de persones que dormen
al carrer quan les temperatures baixen per sota dels
zero graus, o bé quan les
condicions climàtiques són
adverses. •••

‘Flashmob’ en pro de la gent sense llar
La plaça de la Paeria va acollir la flashmob per les persones sense llar impulsada per Arrels-Sant Ignasi i Càritas
en el marc de la campanya “Persones
sense llar 2014” que impulsen aquestes entitats. L’acte reivindicatiu va
constar d’una performance a la plaça
de la Paeria amb la finalitat de sensibilitzar sobre la situació en què es
troben les persones que no tenen llar.
Tot seguit, es van fer uns minuts de si-
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Performance a la plaça Paeria. © H. Sirvent

lenci, en què els assistents es van posar unes caretes blanques per cridar
l’atenció sobre la campanya de Lleida.
En el marc d’aquesta acció l’alcalde de
Lleida, Àngel Ros, va recordar que es
continua treballant des del consorci
integrat per l’Ajuntament de Lleida,
Arrels-Sant Ignasi, Càritas i el Bisbat
de Lleida per avançar en el model
d’atenció a les persones sense llar i
amb pobresa extrema. •••

