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Seguretat Ciutadana

La Guàrdia Urbana celebra la seva festivitat
•El cos està integrat per 225 agents i l’any vinent sortiran a oposició dues places de caporal
La Guàrdia Urbana de Lleida va celebrar la
festivitat de la seva patrona, Santa Cecília.
L’alcalde de la ciutat, Àngel Ros, que va presidir els actes commemoratius amb motiu
d’aquesta diada, va passar revista als
agents de la Urbana que van formar a l’avinguda de Blondel i
L’Associació
el Saló de Sessions de la Pade Veïns Jaume I
eria va acollir l’acte en què
reconeix
la tasca de
es va fer el lliurament de
la Unitat Polivalent
condecoracions i els recoOperativa de la
neixements.

policia local

Àngel Ros va comentar que la
Guàrdia Urbana desenvolupa un treball important pel que fa a la convivència
i la seguretat ciutadana i va posar en valor
el seu paper com a agents de proximitat,
amb el servei que ofereixen en els entorns
escolars, vetllant per la protecció i la seguretat en els trajectes propers a les escoles
o en els auxilis que presten al ciutadà en el
dia a dia, informant o ajudant la gent gran
a travessar el carrer.

L’alcalde va passar revista als agents de la Guàrdia Urbana. © Paeria

També va recordar que el cos està integrat per 225 agents, tot i haver-hi 250 places, a causa de la llei Montoro, que només
permet cobrir un percentatge de les jubilacions, i que s’han convocat 5 places a caporal, dues de les quals sortiran a oposició
l’any que ve.

D’altra banda, en el marc de les Jornades
Culturals de Tots Sants, l’Associació de Veïns
Jaume I ha reconegut la Unitat Polivalent
Operativa de la Guàrdia Urbana, la UPO, pel
seu treball a la zona i amb la mateixa associació. També han estat premiades IlnetLleida i l’establiment del barri Rock Vins. •••

Drets de les Persones

Xerrades sobre el bon ús dels medicaments
•A les llars municipals de jubilats de Sucs, Democràcia, la Bordeta i Bonaire
Les llars municipals de jubilats de Lleida
van acollir al novembre xerrades informatives sobre el bon ús dels medicaments. Les
conferències es van fer als equipaments de
Sucs, Democràcia, la Bordeta i Bonaire. Professionals del Col·legi de Farmacèutics amb
formació en educació sanitària van impartir
les xerrades, que a Lleida van anar a càrrec

de Teresa Hernández, Magda Peris i Mònica
Subirà.

se’ls explica la importància de seguir bé els
tractaments i allò que cal saber de la hipertensió arterial.

Els usuaris de les llars reben amb
interès aquest tipus d’informaInformació
ció ja que els permet millorar
també
envers
el seu coneixement i l’ús
el seguiment dels
dels medicaments. També

tractaments i sobre
la hipertensió
arterial

La xerrada forma part del
Programa d’educació sanitària de la gent gran (PESGG)
que s’adreça a aquest col·
lectiu per potenciar la seva
autonomia i fomentar l’ús
racional dels medicaments.

L’Ajuntament de Lleida dóna
suport al PESGG, programa que la Generalitat desenvolupa arreu de Catalunya i que
compta amb la col·laboració del Consell de
Col·legis de Farmacèutics de Catalunya i
del Servei Català de la Salut.

Xerrada informativa a la llar municipal de Sucs. © Paeria

Alhora, el PESGG s’integra en el projecte europeu “Envelliment actiu i saludable”,
que recull iniciatives engegades a Europa
per perllongar una vida activa i independent de la gent gran. •••
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