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Impuls a la participació dels joves
•La Paeria farà una aportació econòmica a les activitats proposades per la joventut de la ciutat
La convocatòria per a les activitats per
fer entre els mesos d’octubre a desembre ja
és oberta. Les propostes de lleure i oci han
de provenir com a mínim d’un grup de tres
joves i han de ser activitats obertes a tots
els joves de la ciutat, viables i legalment
aplicables. Les activitats seleccionades es
donaran a conèixer a tots els ciutadans per
mitjà de l’Agenda Jove de Tardor. Més informació sobre les bases de la convocatòria a
www.paeria.cat/joventut.

Participants en les activitats aquàtiques de l’Agenda Jove. © Paeria

La Regidoria de Polítiques per als Drets de
les Persones de l’Ajuntament de Lleida ha
impulsat un nou projecte de participació
juvenil perquè el col·lectiu de joves fomenti
la gestió del seu temps de lleure. Els adolescents de la ciutat de Lleida que propo-
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sin, organitzin i desenvolupin les seves
pròpies activitats de lleure i oci optaran a
una assignació econòmica provinent de la
Paeria i al suport d’un tècnic de joventut. El
pressupost màxim per a cada proposta és
de 600 euros.

Les primeres activitats de lleure proposades —i que ja s’han portat a terme— han
estat un taller d’iniciació a la guitarra espanyola, una vetllada astronòmica, un Open
de Jugger, una lliga de futbol i les activitats
de Nova Nit i d’Insomnia. •••
Més informació:
Drets de les PersonesJoventut. C/ La Palma,
6-10. Tel. 973 70 06 66

Octubre de 2015 •

Drets de les Persones

Més pressupost per a les famílies vulnerables
•La Paeria incrementa prop d’un 30% els diners destinats a les ajudes socials
la compra d’aliments, amb un pressupost
El pressupost de les ajudes socials que
de 40.363 euros; ha gastat 38.520 euros en
l’Ajuntament de Lleida destina a les famílies
196 ajuts per fer front a despeses
en situació de vulnerabilitat social s’ha
de llum, aigua o gas. També
incrementat enguany prop d’un
Ajuts
s’han donat ajuts perquè
30%. Aquesta partida econòmiper pagar
les famílies apuntin els fills
ca serveix per atendre situacil’habitatge, els
a activitats d’estiu.
ons puntuals de cobertura de
subministraments
necessitats bàsiques com l’habàsics o l’adquisició
Lleida és la poblabitatge –despeses de lloguer
d’aliments
ció catalana d’entre
i hipoteca–, subministraments
100.000 i 500.000 hadiversos –llum, aigua, gas–, equibitants que destina més
paments bàsics de la llar –rentadopressupost a actuacions de
res, neveres, cuines, escalfadors d’aigua–,
adquisició d’aliments, activitats de lleure per
a infants, etc.
El pressupost d’ajuts directes a famílies
ha passat d’una partida de 398.632 euros
el 2014 a 516.132 enguany. En el primer
semestre s’han atorgat ja 778 ajuts amb
una despesa de 231.197 euros. La Paeria ha
donat 258 ajuts per fer front a despeses de
lloguer o hipoteca per un import global de
134.803 euros; ha concedit 244 ajuts per a

despesa i promoció social entre els seus
ciutadans i ciutadanes, segons dades facilitades pel Ministeri d’Hisenda i d’Administracions Públiques. •••

L’Ajuntament ajuda les famílies a pagar els subministraments bàsics, com ara l’aigua. © M. B..
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Unes 200 activitats per a la gent gran
•Oferta de 4.000 places per participar en cursos de formació i tallers de prevenció i salut
La gent gran de Lleida disposa aquest curs
2015-2016 d’un total de 4.000 places i gairebé 200 activitats de participació i lleure,
visites culturals, formació, activitats fisicoesportives i tallers de prevenció i salut oferides per l’Ajuntament de Lleida.
La Paeria ha planificat un nou programa
d’activitats per a la gent gran que inclou
una àmplia varietat d’activitats i tallers de
tot tipus amb l’objectiu que aquest col·
lectiu de persones, tan important a la ciutat, pugui gaudir d’un temps de lleure variat i de qualitat.
Les inscripcions a les activitats es podran
fer a l’OMAC en horari de 9.00 a 14.00 hores.
Per a mes informació, us podeu adreçar a
l’Àrea de Gent Gran, Rambla de Ferran, 13,
planta baixa. Telèfon: 973 70 03 49. Correu
electrònic: gentgran@paeria.es.
Un total d’11.265 persones més grans
de 65 anys de Lleida van participar durant

Les Tardes de Ball al River tenen una participació molt elevada. © Paeria

el curs passat en l’ampli ventall d’activitats
per a gent gran que ofereix l’Ajuntament de
Lleida, una xifra que suposa que un 54% de
la població de gent gran de Lleida ha gaudit de les diverses propostes municipals. •••

Més informació:
Drets de les Persones.
Rambla de Ferran, 13,
2n. Tel. 973 70 03 06

Més usuaris del Servei de Teleassistència
•Augmenta en 623 persones en els primers sis mesos de l’any
El Servei de Teleassistència Domiciliària de
l’Ajuntament de Lleida ha augmentat en
623 persones des del passat mes de gener.
Un total de 5.405 lleidatans i lleidatanes
gaudeixen d’aquest servei gratuït, 4.500
directament i 905 indirectament, que són
els familiars de les persones que tenen
contractat el dispositiu. D’altra banda, prop
de 200 persones més grans de 65 anys de
Lleida ja han sol·licitat la innovadora pol-

sera amb tecnologia codi QR que amplia la
teleassistència municipal a qualsevol indret
amb cobertura mòbil. El dispositiu es va
posar en marxa l’abril passat. •••

Usuària de teleassistència i polsera. © Paeria

Més informació:
Drets de les Persones.
Rambla de Ferran, 13,
2n. Tel. 973 70 03 06

Suport als ciudadors de persones dependents
•Tres-cents ciutadans i ciutadanes participen en els diferents serveis que ofereix el consistori

L’alcalde i diferents cuidadors. © H. Sirvent
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L’Ajuntament de Lleida referma el seu
suport als cuidadors i les cuidadores no
professionals de les persones en situació
de dependència amb un ampli ventall de
cursos de formació, grups d’ajuda mútua,
suport psicològic, assistència domiciliària
i servei d’ajuda a domicili, entre d’altres
serveis. Enguany, un total de 300 persones
cuidadores han participat en els diferents
serveis que la Regidoria de Polítiques per

als Drets de les Persones de l’Ajuntament
de Lleida ha posat al seu abast. Es calcula
que a Lleida hi ha més de 1.600 persones
en situació de dependència que són ateses
per familiars en els seus propis domicilis.
L’últim projecte que s’ha posat en marxa és
el de terapeuta ocupacional, que consisteix
en l’assignació d’un assistent professional
al domicili del pacient per ajudar a millorar
la seva independència a casa seva. •••

