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Ajuts en serveis a les persones

• Partida global de més de 830.000 euros en subvencions
La comissió informativa de
Serveis a les Persones de
l’Ajuntament de Lleida, presidida per la tinenta d’alcalde
Montse Mínguez, va donar
el vistiplau per a la convocatòria de subvencions per
a aquest any 2015 que, en
l’àmbit de serveis a les persones, representa una partida global d’un import de
834.542,61 euros.

a projectes de cooperació i
per a la igualtat de gènere.

Aquesta inversió en projectes de caire social repercutirà,
entre d’altres aspectes, en
ajuts a la prevenció, l’atenció
i la inclusió de les persones
amb discapacitat, la infància i
l’adolescència en situació de
risc social; microcrèdits per
a dones (un total de 219.014
euros) i joves (150.000 euros),
iniciatives en favor de la gent
gran i la participació i també

La comissió informativa de
Serveis a les Persones de la
Paeria s’encarrega de la planificació, la coordinació i la
gestió de les polítiques municipals en matèria d’atenció
a les persones i, en concret, a
l’atenció a les persones amb
discapacitats, la infància i
l’adolescència en situació
de risc social, la prevenció
de la delinqüència, l’atenció

Per a persones
amb discapacitat,
infants i
adolescents en
situació de risc

La partida s’adreça, en part, a projectes en favor de la gent gran. © H. S.

social a les drogodependències i les actuacions socials
d’emergència.
També es dedica a la salut
pública i la sanitat escolar

i a la gestió i el desenvolupament dels serveis socials
d’atenció social bàsica, el Pla
Local d’Inclusió i l’atenció a
les persones en situació de
pobresa i exclusió social. •••

Incentivar l’autonomia personal

• Programa per millorar la qualitat de vida dels dependents
La Paeria i el Departament
de Benestar Social i Família
de la Generalitat de Catalunya han posat en marxa
conjuntament un programa
experimental per millorar
l’atenció i la promoció de
l’autonomia de les persones
dependents. El projecte permetrà experimentar i valorar
l’ús de nous productes de
suport en activitats de la vida
diària en persones en situació de dependència de la capital del Segrià i, a més, se les
orientarà en possibles adaptacions del seu habitatge.

per analitzar les barreres arquitectòniques i els facilitadors de l’entorn habitual de
la persona en situació de dependència.

Montse Mínguez va presidir la presentació del programa. © H. S.

En el programa pioner
de terapeuta ocupacional i
en l’estudi, que s’allargaran
fins al novembre, hi participen 110 persones seleccionades aleatòriament per
l’Ajuntament de Lleida, que
tenen un grau II de dependència (severa) i conviuen en
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el seu domicili amb la persona cuidadora no professional
que en té cura.
L’acció experimental comença amb una primera visita d’un treballador social
de l’Ajuntament de Lleida i
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un terapeuta ocupacional de
GSS al domicili de la persona
dependent. En aquesta ocasió es fa una valoració de la
seva situació i de la persona
cuidadora no professional
i una observació directa de
les condicions de l’habitatge

En una segona visita, el terapeuta ocupacional de GSS
determina quins són els productes de suport més adients
(utensilis per menjar, atendre
la higiene personal, vestir-se,
desplaçar-se, fer les tasques
domèstiques i comunicar-se)
i es fa una valoració de les
adaptacions necessàries que
cal per eliminar les barreres
arquitectòniques, si s’escau.
El programa finalitza amb
un darrer encontre en què el
terapeuta ocupacional, conjuntament amb la persona
dependent i el cuidador no
professional, avaluaran les
pautes donades i faran una
valoració dels resultats. •••
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Centre de dia de nova construcció

• A l’espai de l’antic Mercat de Santa Teresa, amb 50 places
El centre de dia i la residència per a persones sense llar se situaran en un edifici
de nova construcció ubicat a l’espai que
ocupa l’antic Mercat de Santa Teresa. La
primera fase de l’immoble corresponent
al servei de centre de dia (hi haurà un
mínim de 50 places) podria entrar en
funcionament al final del 2016 i tot el
conjunt, amb l’espai residencial (amb
capacitat per a 30 persones) inclòs, podria fer-ho la primavera del 2017.
A la reunió del Consell General del
Consorci per a la Gestió i Acolliment de
Persones sense Llar es va informar que
l’edifici planejat, que és un projecte de
l’arquitecte municipal Jaume Terés, presenta diferents àrees. Al nivell del carrer
Arajol se situarà la zona més privada de
l’equipament amb serveis d’atenció individualitzada i al nivell de l’Hort de Santa
Teresa es desenvoluparà el programa de
centre de dia. A les dues plantes superiors es construirà la part corresponent
a la residència. L’edifici configura la con-

Reunió del consorci en què es va presentar la primera maqueta de l’avantprojecte. © H. S.

El centre de dia tindrà
un mínim de 50 places i
l’espai residencial, 30.

nectivitat entre l’àrea de Santa Teresa i
l’Hort de Santa Teresa, espai focal per al
barri i de relació entre el Centre Històric
i la ciutat, articulant equipaments referencials i interaccionant usos socials i
culturals. •••
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