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Lleida aposta pel desenvolupament econòmic
• Àngel Ros defensa el coneixement, la tecnologia i la cultura en un marc de benestar i cohesió social
L’alcalde Àngel Ros va destacar l’aposta de
l’Ajuntament pel desenvolupament comercial, industrial i logístic de la ciutat com també l’objectiu de continuar avançant “en la societat del coneixement, de la tecnologia i de
la indústria cultural en un marc de benestar i
cohesió social”, en el decurs de la conferència
anual organitzada pel Col·legi de Periodistes i
celebrada el 13 de març a la Seu Vella
Ros va reivindicar un model comercial
que combini el sistema tradicional i de proximitat, les 2 zones de polaritat comercial
(Eix i Zona Alta); els formats mitjans i grans
que permetin competir millor amb altres
ciutats i evitar la fuga dels ciutadans, i els
nous formats tecnològics, amb un sector
logístic potent. En l’àmbit econòmic va defensar també la connexió de Lleida amb el
Corredor Ferroviari Mediterrani.
Polítiques d’ocupació i cultura
Igualment, va afirmar que les polítiques
d’ocupació són un dels eixos prioritaris del

govern municipal. L’any passat, l’Institut
Municipal d’Ocupació va atendre 10.292
persones i va facilitar la inserció de 1.345.
La cultura és també una de les prioritats de
Lleida, amb apostes fermes per la candidatura del Turó de la Seu Vella com a Patrimoni
Mundial de la UNESCO o els estudis superiors de música, entre d’altres reivindicacions.
Acció social orientada a la igualtat
L’acció social a la ciutat s’orienta cap a la
igualtat i la Paeria (juntament amb el tercer
sector i l’Església) impulsa la cohesió social
amb iniciatives com els centres educatius
per a joves en risc o el servei d’Alberg Municipal gestionat per la Fundació Jericó. En
aquesta línia, l’Ajuntament de Lleida, directament o mitjançant l’EMU, té 500 habitatges socials i al final d’any arribarà a 700.
Quant al POUM, estableix un creixement
sostenible per als pròxims anys que aprofita el sòl ja existent, sense expansions cap a
fora, i preveu un sostre de 46.800 habitat-

Ros advoca per l’avenç tecnològic. © H. S.

ges fins a l’any 2030, dels quals 40.600 ja
s’inclouen en el planejament vigent. Així
doncs, el Pla preveu 6.200 pisos més. •••

Més informació:
Drets de les Persones.
Tel. 973 70 03 06 -serveispersonals@paeria.cat

Polítiques d’Igualtat

Destinats 1,8 milions a microcrèdits per a dones
• Des de l’any 2004 per fomentar l’autoocupació femenina i la creació d’empreses noves a la ciutat
L’Ajuntament de Lleida ha destinat prop
d’1,8 milions d’euros a microcrèdits per a
159 projectes de dones emprenedores des
de l’any 2004 per fomentar l’autoocupació
femenina i la creació d’empreses noves a la
ciutat de Lleida. Pel que fa a la convocatòria
del 2015, s’han atorgat 11 projectes per un
import de 128.866,42 euros.

de 6 mesos) que vulguin engegar un nou
Des del seu inici, els microcrèdits han
projecte empresarial a la ciutat. També es
permès crear diversos tipus de negoci de
consideren negocis de nova creació els
diferents sectors com el comerç, la restauque no hagin complert un any d’antiguitat
ració, la perruqueria, la formació, l’estètica
al moment de presentar la sol·licitud.
o l’alimentació. Aquests ajuts de finançament van adreçats a dones
Els microcrèdits faciliten
empadronades al municipi de
l’accés
de les dones empreLleida (amb una antiguitat
L’any passat
nedores
al finançament
es van atorgar
dels
negocis
nous per
11 projectes per un
mitjà de préstecs en conimport global de
dicions molt avantatjoses
128.866 euros
i sense necessitat d’aval.
Seran com a màxim d’un 50%
sobre el pla d’inversions i de necessitats inicials, amb un límit quantitatiu de 15.000 euros per projecte. Es concedeixen a 0% d’interès a retornar en 4 anys,
sense despeses de constitució. •••

La signatura dels convenis de microcrèdits es va fer al Saló de Sessions de la Paeria . © H. S.

Més informació:
Casal de la Dona.
Tel. 973 70 04 61 - politiquesigualtat@paeria.cat
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Recompte de persones sense llar
• La Paeria planificarà les polítiques socials segons el nombre i el perfil dels ciutadans detectats al carrer
dencial. Del primer buidatge del recompte
es desprèn que hi ha una feminització de la
pobresa (el 14% eren dones) i un increment
de població espanyola (el 17% del total).
L’acció, organitzada per l’Ajuntament de
Lleida, servirà per planificar les polítiques
socials adequades atenent el nombre, el
perfil i les necessitats de persones detectades i sensibilitzar la ciutadania de la situació de les persones sense llar. L’objectiu final
per a l’administració i les entitats és evitar
que ningú dormi al carrer a Lleida.

Els voluntaris van rebre formació abans de començar el recompte. © H. Sirvent

Un col·lectiu de 190 voluntaris de la ciutat,
format per estudiants, professionals vinculats a l’àmbit social o voluntariat i ciutadans
i ciutadanes en general, va participar la nit
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del 19 d’abril en el recompte del nombre
de persones sense llar que hi ha a Lleida.
Es van identificar 195 persones, 71 vivint
al carrer i 124, en centres d’acolliment resi-

L’activitat s’integra en un projecte molt
més ampli, #HomelessMeetUpVLC, que es
porta a terme a diverses ciutats de tot Europa (Barcelona, València, Brno, Londres,
Lió, Copenhaguen, etc.) que formen part de
la campanya The European End Street Homelessness. El membre d’aquest moviment
paneuropeu de ciutats, el britànic Mark
McPherson, va assistir al recompte com a
observador europeu. •••

