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Impuls del programa Nits Q Lleida

•Espais d’oci i esdeveniments festius nocturns més segurs
La darrera campanya de sensibilització que s’ha fet amb la col·laboració
dels locals d’oci de la Zona Alta ha estat “Practica el Ssssscccchh!!!!”, sortint
al carrer per sensibilitzar els usuaris de
l’excés de soroll i intentar evitar molèsties veïnals. Per agrair la participació als
qui van fer-se fotos ajudant a difondre
els missatges del programa se’ls va lliurar un paquet informatiu amb un informació sobre salut i prevenció i targetes
sobre el Servei de Salut Jove Municipal,
una regleta d’alcoholèmia o targetes de
transport públic de taxi amb descomptes, entre d’altres.
Material que es lliura als joves en el marc del programa Nits Q Lleida. © Paeria

L’Ajuntament de Lleida, a través de
l’Àrea de Promoció de la Salut, impulsa
el programa Nits Q Lleida amb l’objectiu
d’aconseguir que els espais d’oci de la
ciutat i els esdeveniments festius nocturns siguin més segurs, atractius i saludables per a tothom.
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“Practica el
Ssssscccchh!!!!”,
campanya a la Zona Alta
de sensibilització

Nits Q Lleida és un programa
d’intervenció educativa que implica els
agents que treballen en l’oci nocturn de
la ciutat. Des de fa més d’un any es treballa conjuntament amb aquests agents
per buscar acords i consens en els problemes, les necessitats i les actuacions
que es valorin necessàries. Nou locals
de la ciutat ja han obtingut el distintiu
“Nits Q Lleida”. •••
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Premi a les empreses solidàries

•Per agrair la tasca de suport a entitats del tercer sector
El Saló de Sessions de la Paeria va ser
l’escenari de l’acte de lliurament a 39
empreses dels reconeixement com a
Empresa Solidària 2015 per agrair la tasca que han dut a terme donant suport a
entitats del tercer sector d’acció social,
de cooperació i de desenvolupament de
la ciutat de Lleida.
El paer en cap, Àngel Ros, va lloar el
treball que les Empreses Solidàries 2015
han fet “en un any molt difícil per a les
famílies”, perquè “han permès mantenir
les activitats que les entitats solidàries
de Lleida han posat a disposició dels
col·lectius vulnerables al llarg de l’any
passat”.
Tercera edició
Els guardonats amb el reconeixement
de la tercera edició d’Empresa Solidària
2015 són AT Robles, SA Agència de
Transports, Abacus Cooperativa, Agrotècnica del Segrià, Autocars Pons, B.
Biosca, Biscotto Lleida, Cal Mingo, SCCL,
Centre d’Oci Koa, Clece Serveis Inte-

El Saló de Sessions del Palau de la Paeria va acollir l’acte de lliurament de les distincions. © H. S.

grats, Construccions Pallàs, SA, Consum,
Duch, Farmàcies Isanta, Femosa Fruits,
Forn i Pastisseria Llaràs, Fruits de Ponent,
Gaes Solidària, Gesama, Grup Arilfrut,
Grup Cafès Batalla, Grup Ibervending,
Grup Mahou San Miguel, Grup Segre,
Ilerda Serveis, Lamsauto, Lauren Films,

Lleidaoptics, Llotja Agropecuària Mercolleida, Mag Centenarius, McDonald’s,
Natural Optics, N-Ice Skating SLU, Prats
Advocats, Salvador Pifarré, SA, Serveto,
Sorigué, Supsa Supermercats Pujol, SL,
Trèvol Lleida i Valoración del Automóvil
BCL, SL. •••

Premi a la inserció laboral de la Paeria

•De la Federación de Asociaciones de Empresas de Inserción
L’Ajuntament de Lleida ha estat guardonat pels Premis ERI 2015 per la seva contribució en la creació, desenvolupament
i visibilització de les empreses d’inserció
i pel seu compromís amb la inserció sociolaboral de persones vulnerables.
El distintiu estatal, concedit per la Federación de Asociaciones Empresariales
de Empresas de Inserción (FAEDEI) amb
la col·laboració del Ministeri d’Ocupació
i Seguretat Social, la Direcció General
de Serveis per a la Família i la Infància
del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials
i Igualtat i la Fundació “la Caixa”, es va
lliurar a la ciutat de Saragossa en el marc
d’Inserciona 2015, la III Fira d’Empreses
d’Inserció, un certamen que compta
amb la participació de més de 200 entitats de tot el territori espanyol.
Pionera a l’Estat
L’Ajuntament de Lleida és una administració pública pionera a tot l’Estat en
el desenvolupament de la responsabilitat social i a fer pedagogia de la impor-

Per contribuir a la creació
i el desenvolupament de
les empreses d’inserció

tància que les empreses i les administracions públiques contractin persones
amb alt risc de no-inserció en el món laboral. Aquesta tasca respon a la línia de
treball ja encetada fa temps per la Paeria
en la promoció de la igualtat amb el Pla
Local d’Inclusió Local. •••

El guardó estatal es va lliurar en un acte a Saragossa. © Javier Roche
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