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Presentació del nou centre de dia a càrrec dels membres del Consorci d’Atenció a Persones sense Llar. © Paeria

Centre de dia per a persones sense llar

•A l’antic Mercat de Santa Teresa, al Centre Històric de Lleida
El Consorci d’Atenció a Persones sense Llar de Lleida,
integrat per l’Ajuntament
de Lleida, el Bisbat, Arrels i
Càritas, ha acordat dedicar
l’espai municipal de l’antic
Mercat de Santa Teresa, situat al Centre Històric de la
ciutat, a un centre de dia per
a persones sense llar.
L’alcalde de Lleida, Àngel
Ros, considera que aquest
nou projecte social “va
més enllà de l’acolliment i
la prestació de necessitats
bàsiques i busca la plena integració i la recuperació de
les persones sense llar”. El
nou centre de dia de Lleida
posarà èmfasi en funcions
d’atenció social, inserció laboral, serveis de psicopedagogia, formació i, també, un
espai residencial.

El projecte social
busca la plena
integració dels
usuaris a la
societat
El nou equipament oferirà un itinerari de recuperació, creixement i integració
de les persones sense llar, i
no només un allotjament.
El centre estarà situat a l’antic Mercat de Santa Teresa © S. Comunicació

Atenció multidisciplinària
En aquest sentit, s’ha de
destacar que l’atenció es
prestarà des d’equips multidisciplinaris formats per
treballadors socials, educadors i professionals de les
diferents àrees d’atenció a
les persones de serveis professionalitzats i voluntariat.

El centre de dia serà possible gràcies als ingressos de
la venda de l’immoble Villa
Torregrossa a Sant Sebastià,
que fins fa uns mesos era
propietat de la Paeria en
virtut d’una herència que
determinava que s’havia de
destinar a fins benèfics. La
Paeria va obtenir un milió

d’euros que es destinen íntegrament al projecte.
Un informe tècnic determinarà si l’antic Mercat de
Santa Teresa s’ha de rehabilitar o s’ha d’enderrocar.
Es preveu que durant l’any
2016 el nou centre de dia
pugui estar operatiu. •••
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Teleassistència gratuïta per a gent gran

•La Paeria és pionera a l’Estat a fer universal aquest servei
sones beneficiàries han de
tenir 65 anys o més, o bé ser
majors d’edat i menors de 65
amb dependència. Els usuaris han d’estar empadronats
a la ciutat.

Un total de 3.500 persones utilitzen ja aquest servei. © H. Sirvent

El servei de teleassistència
municipal és des de l’1 de
gener gratuït per als usuaris
que hi tenen dret. D’aquesta
manera, la Paeria és pionera
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a Espanya a fer universal i gratuït aquest servei.
La teleassistència té 3.500
usuaris a la ciutat. Les per-
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L’Ajuntament de Lleida
ofereix un servei integral
que vetlla pel benestar de les
persones grans, garantint-los
atenció immediata davant
qualsevol eventualitat. Per
mitjà d’un senzill penjoll que
porta un botonet de trucada, posa en comunicació la
persona amb una central
d’atenció les 24 hores del
dia, tots els dies de l’any. Els
professionals d’atenció, una
vegada valorada la situació, mobilitzen els recursos
adients a cada cas: sanitaris,
socials, familiars, etc.

La Paeria ofereix
un servei integral
que vetlla pel
benestar de les
persones grans
El servei fa, també, trucades i visites de seguiment a
les persones usuàries per verificar que es troben bé. Així
mateix, ofereix la possibilitat
de fer ús d’una agenda per a
recordatoris de visites mèdiques, control de medicació,
dates assenyalades, etc.
A més, també es complementa el servei amb altres
dispositius de seguretat com
detectors de gas, de fum, de
mobilitat, etc. •••
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La Paeria s’implica en les Llars del Seminari

•Aportarà una partida de 50.000 € per als pisos socials
“A les administracions ens toca garantir
la justícia social i el dret a l’habitatge.”
L’alcalde de Lleida, Àngel Ros, va afirmar que, a més de política pròpia
d’habitatges socials que està desenvolupant en els darrers anys, l’Ajuntament
ha de col·laborar també amb la societat civil i l’Església per tal de garantir
l’habitatge a les persones i les famílies
més desafavorides.

Els habitatges es destinen
a famílies desnonades o en
situació de vulnerabilitat
La partida de 50.000 euros que la
Paeria destinarà a les Llars del Seminari,
propietat de l’Església, s’emmarquen
en aquesta línia d’actuació. El paer
en cap i el vicari general del Bisbat de
Lleida, Ramon Prat, van signar el desembre passat un acord que concreta

Visita als habitatges del Seminari, actualment en obres, situats al carrer Maragall. © H. S.

aquesta subvenció extraordinària
municipal dels habitatges destinats a
proporcionar allotjament transitori a
persones i famílies desnonades o en
situació d’especial vulnerabilitat
A més d’aquest ajut solidari, el paer
en cap va recordar els 500 pisos de la

borsa d’habitatges socials gestionada
per l’EMU i per la Paeria, com també
l’acord recent per crear un centre de
dia a l’antic Mercat de Santa Teresa. El
centre és finançat amb fons municipals prodedents dels 1.023.000 euros
obtinguts de la venda de Villa Torregrossa (Sant Sebastià). •••
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