Drets de les Persones • Desembre de 2015

El Pla Iglú ofereix atenció social tot el dia

•Les persones sense llar poden utilitzar al matí un espai del menjador social del carrer Panera
L’Ajuntament de Lleida ha ampliat el Pla
Iglú per a les persones sense sostre i a partir
d’aquest hivern oferirà atenció social tot el
dia. Aquest programa social, que es fa amb
el treball transversal de diverses regidories
de la Paeria, de la Fundació Jericó i de voluntaris de la Creu Roja, permetrà atendre
les persones en situació de vulnerabilitat

zona relacional i de descans destinada a
l’acolliment de les persones sense llar, que
la poden usar lliurement al matí per fer
activitats programades, llegir, mirar la televisió, prendre un cafè
La Paeria ha habilitat un eso fer tertúlia. A la tarda, el
pai del menjador social del
El programa
centre de dia de la Fundació
carrer Panera com a sala
inclou l’aplicació
Jericó cobreix aquest servei
polivalent. Aquesta és una
de polítiques
d’admissió fins a les 20.00 h,
d’acompanyament i hora en què s’inicia l’acollid’inserció social
ment a l’allotjament hivernal
a l’hostal Jericó, que funciona
com a alberg municipal.
no només a la nit, sinó tota la jornada, amb
l’obertura del servei “La saleta de la Panera”,
situada al menjador social La Panera.

Imatge del nou servei de “La saleta de la Panera”. © H. Sirvent
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L’alcalde de Lleida, Àngel Ros, va explicar
que “el Pla Iglú va més enllà de la baixada
de les temperatures, atès que serveix perquè les persones que ho necessitin tinguin
cobertes les seves necessitats amb la màxima dignitat i la mínima exigència”, amb
l’aplicació de polítiques d’acompanyament
i d’inserció. Durant l’any passat, 518 persones es van acollir al Pla Iglú, la qual cosa va
suposar 9.748 allotjaments. •••

