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Participació Ciutadana

Premis Baula de Participació Ciutadana

• Guardó a la FECOLL, a la iniciativa “Posa’t la gorra” de l’AFANOC i al pare Joaquín Pina
d’honor a la trajectòria personal en l’àmbit
associatiu. Cada modalitat té una dotació
econòmica de 600 euros. El premi d’honor
es dota amb una obra d’art.

La Federació de Colles de l’Aplec del Caragol (FECOLL), en la modalitat de millor
entitat cívica; la iniciativa “Posa’t la gorra”
de l’Associació de Famílies amb nens malalts de càncer de Catalunya a Lleida (AFANOC), com a millor activitat participativa,
i el pare Joaquín Pina –per la seva tasca
al barri de la Mariola per mitjà del Mercedarios CF i la UD Gardeny–, com a premi
d’honor a la trajectòria personal, han estat
els guardonats amb els Premis Baula de
Participació Ciutadana 2015.

Àngel Ros amb el pare Joaquín Pina. © H.S.

La 10a convocatòria dels Premis Baula
ha rebut 23 candidatures a la millor enti-

tat cívica, 28 propostes a la millor activitat
participativa i 14 propostes per al premi

Els guardons homenatgen les persones,
les entitats i les institucions que han destacat en el foment de la participació ciutadana a Lleida. L’objectiu dels Premis Baula
és aconseguir que la funció cívica i el bé
social de la participació ciutadana siguin
reconeguts per la societat lleidatana, i que
el treball en aquesta matèria que desenvolupen diferents persones o entitats tingui
el suport de la Paeria. •••

Drets de les Persones

Campanya per ajudar les persones sense llar
• ”I jo, què hi puc fer?” informa i sensibilitza la població
La campanya “I jo, què hi puc fer?” s’ha posat en
marxa amb l’objectiu d’informar i sensibilitzar
la població, per mitjà d’un tríptic, dels recursos
d’atenció especialitzats dels quals disposa la Paeria
per atendre les persones sense llar que es poden
trobar al carrer i prevenir possibles situacions de
conflicte.
Per tal d’arribar a ser efectiu i aconseguir que
arribi al màxim nombre possible de ciutadans,
aquest tríptic es distribueix en oficines bancàries,
comerços i portals, com també als llocs on més
sovint s’aixopluguen les persones sense sostre per

dormir. Per activar el servei, els veïns i les veïnes
poden avisar als telèfons 112 o 010 quan detectin
algú vivint al carrer.
La iniciativa, que té el finançament de l’Obra
Social de la Caixa, inclou un equip de treballadors
socials de suport. Aquest equip s’encarrega de fer
el seguiment, obtenir la informació i vetllar perquè aquestes persones siguin ateses per serveis
especialitzats –per mitjà de la xarxa de salut–, que
gestionin les situacions d’urgència i que al mateix
temps planifiquin les necessitats i les expectatives
dels afectats. •••

Joventut

Palmaintercanvis.cat per als joves

• Per fomentar el bescanvi de coneixements, habilitats i objectes entre els ciutadans
Palmaintercanvis.cat és un nou projecte
que ha posat en marxa l’Ajuntament de
Lleida per fomentar la participació dels
joves per mitjà de l’intercanvi de coneixements, habilitats i objectes entre la ciutadania, especialment el col·lectiu juvenil.
Projecte perquè els joves comparteixin. © H. S.

Un taulell d’anuncis interactiu, per mitjà
del web palmaintercanvis.cat, servirà de
plataforma per oferir i buscar serveis en
quatre grans àrees diferenciades, que són
habitatge, petites feines, intercanvi i compravenda de material divers.

Es tracta de facilitar l’intercanvi d’idiomes, l’adquisició de llibres de text, lloguer
d’habitacions i pisos, compravenda de
productes de segona mà, ofertes de feina, etc. Malgrat existir ja diverses pàgines

d’oferta i demanda, palmaintercanvis.cat
és especial perquè es limita als lleidatans
i les lleidatanes, fomenta les transaccions
no econòmiques, és un portal gratuït i
sense publicitat i ofereix les instal·lacions
de La Palma per fer l’intercanvi. A més, hi
ha un control de qualitat per la Regidoria
de Drets per a les Persones. •••
Més informació:
Departament de Joventut.
C. la Palma, 6-10
Tel. 973 70 06 66
palming@paeria.cat
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