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Benestar Social

Compliment en un 90% del Pacte Social
• Des de la seva posada en marxa, ha beneficiat els lleidatans en més de cent de propostes

L

a Paeria i els sindicats CCOO i UGT fan
un balanç positiu del Pacte Social per
a la Ciutadania de l’últim mandat, en
què s’ha assolit un compliment del 90%
del pacte i s’han impulsat nombroses propostes que milloren la qualitat de vida dels
lleidatans. Des de la seva posada en marxa
el 2005, ha beneficiat els ciutadans en més
d’un centenar de propostes.

patrulles ciclistes de la Guàrdia Urbana, que
disposen de sis agents; la posada en marxa
dels horts urbans de Rufea; la instal·lació
de noves zones 30 a la ciutat; l’increment
de carrils bici i els estacionaments per a
bicicletes, i l’ampliació dels aparcaments

dissuasius, els serveis de teleassistència i la
targeta d’autobús gratuïta per a majors de
65 anys. L’alcalde de Lleida, Àngel Ros, va
exposar que queda una assignatura pendent, que és rehabilitar l’actual edifici dels
sindicats o construir-ne un de nou. •••

El pacte permet obtenir un salari social
per a les persones de la ciutat i ha esdevingut un exercici d’entesa per oferir més
benestar, més oportunitats i més serveis
als ciutadans. Algunes de les iniciatives que
s’han desenvolupat han estat el Pacte Local
per l’Ocupació, que ha culminat amb programes com l’Oqp’t o el Reorienta’t, i Plans
d’Ocupació en què l’IMO fa d’intermediari
en uns 1.500 llocs de treball l’any.
També s’han ampliat les línies d’autobús
perquè arribin als polígons; la creació de les

Representants de la Paeria i dels sindicats durant l’acte de balanç del Pacte Social. © Paeria

Urbanisme

Oficina Municipal de l’Habitatge Social
• El ple municipal aprova la proposta per al canvi de la forma de gestió dels serveis de l’EMU

L’ens serveix per gestionar i
promoure els pisos socials i
vetllar pel dret a l’habitatge i
la protecció de les famílies
dret a l’habitatge i la protecció de famílies
vulnerables.

Reunió del ple municipal de l’Ajuntament de Lleida del mes d’abril. © Paeria

E

l ple municipal del mes d’abril de la
Paeria va aprovar la proposta de la comissió d’estudi per al canvi de la forma
de gestió dels serveis de l’Empresa Municipal d’Urbanisme de Lleida, SL, reconvertida
en Oficina Municipal de l’Habitatge Social.

La proposta va tenir els vots a favor del Partit dels Socialistes de Catalunya i l’abstenció
de Convergència i Unió, del Partit Popular
i del regidor no adscrit. L’Oficina Municipal
té l’objectiu de gestionar i promoure els
habitatges socials de la ciutat vetllant pel

La Paeria va tirar endavant una moció
consensuada que defensa el dret natural
a l’habitatge de qualsevol ciutadà, refermant-se en els compromisos presos pel
ple. Entre d’altres qüestions, en la moció
s’indica que es farà front a les situacions de
pobresa social i energètica. •••
Més informació: EMU
C/ Cavallers 10-12,1r
Telèfon 973 70 06
emu.paeria.es
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Polsera gratuïta amb codi QR
• Permet identificar els usuaris del servei de teleassistència fora del seu domicili

L

leida ha posat en funcionament un
servei nou que amplia la prestació de
teleassistència municipal a qualsevol
indret amb cobertura de mòbil. Es tracta
d’un braçalet que, per mitjà de tecnologia codi QR, facilita que els usuaris que
tinguin un incident fora del seu domicili
puguin ser identificats per qualsevol ciutadà que porti un smartphone i posar-los
en contacte amb la família, la central de
teleassistència o el 112.
La polsera, que és gratuïta, permet identificar qui és aquella persona –nom, adreça, edat, fotografia i telèfons de contacte– i tota la informació relacionada amb
la seva salut que s’ha de tenir en compte
com ara al·lèrgies, medicaments, malalties, etc. Quan un ciutadà escaneja el QR del
braçalet amb el seu smartphone, automàticament es genera un avís a qui ha decidit
l’usuari de la teleassistència, ja siguin familiars, el servei de teleassistència o el 112.

L’Ajuntament facilita de manera gratuïta la polsera. © H. Sirvent

A més, la polsera facilita una localització
ràpida i exacta de la persona, en cas que
sigui necessari. Totes les persones interessades en el nou servei es poden adreçar a
les diferents llars de jubilats de la ciutat. •••

Més informació:
Oficina Municipal
d’Atenció Ciutadana
Plaça Paeria 11, 1r
Tel. 900 50 50 60

Més serveis per a persones sense recursos

L

a Fundació Jericó, que ofereix a
persones sense recursos serveis de
menjar i allotjament, ha estrenat
al carrer Tallada de la ciutat de Lleida
les noves instal·lacions per a l’acompanyament de les persones sense llar. Les
sales noves, que se sumen al servei de
menjador i d’allotjament, seran un nou

espai de relació i de formació per a les
persones usuàries, on rebran les atencions
dels equips mèdics, psicòlegs i educadors
pertanyents a la fundació, de manera coordinada amb els professionals dels serveis socials de la Paeria i Càritas. També
s’atendran les persones que necessiten
una atenció social més directa.

La capella interreligiosa de les noves dependències. © H. Sirvent

El nou espai d’acompanyament, batejat com a Illa de la Solidaritat, és situat en
una zona annexa a les instal·lacions del
carrer Tallada, disposa d’uns 200 metres
quadrats, sales d’acolliment, dutxes, una
infermeria, una bugaderia i una capella
interreligiosa.

Nou espai al carrer Tallada
de relació i de formació per
als usuaris de la Fundació
Jericó
La Fundació Jericó gestiona des de
fa un any el servei municipal d’alberg.
A més, també ofereix des de fa temps
un menjador social amb la col·laboració d’establiments i empreses de les comarques lleidatanes. Cal destacar que la
ciutat de Lleida té el servei d’acolliment
d’urgència durant tot l’any, que a l’estiu
i a l’hivern ofereix campanyes específiques i iniciatives com la dels pisos del Seminari o el futur Centre de Dia d’Atenció
a Persones sense Sostre. •••
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