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Turisme

Visites guiades al castell dels Templers
• Per reviure la història d’aquest orde religiós i militar medieval

Down Lleida: projecte
Integra XXI, per a
persones majors de 16
anys que manifesten
el seu interès per
treballar en empreses
ordinàries
Un dels projectes de Down Lleida és el
projecte d’inserció sociolaboral, Integra
XXI, per a persones majors de 16 anys que
manifesten el seu interès per treballar en
empreses ordinàries. Actualment formen
part del projecte més de 50 persones, 32
de les quals tenen un contracte laboral, i
43 empreses col·laboradores. La metodologia emprada és la de treball amb suport
i la planificació centrada en la persona,
que garanteixen una preparació i seguiment adequats per part dels preparadors
laborals a cadascun dels participants.
Anualment l’entitat convoca els premis
INTEGRA XXI, que reconeixen aquelles
empreses que creen oportunitats i fomenten la contractació de persones amb
discapacitat intel·lectual al mercat laboral
ordinari. En aquesta edició han estat premiades les empreses Benito Arnó e hijos,
Romero-Polo i Supsa, Supermercats Pujol.

Turisme de Lleida organitza l’“Hivern Templer”, un seguit d’activitats al castell dels
Templers de Gardeny per fer un salt de vuit
segles i reviure la història d’aquest orde
religiós i militar medieval. “La poderosa
Comanda Templera de Gardeny” i “Templer
per un dia” són les visites guiades que es
proposen per al gener.
Per conèixer la història de “La poderosa
Comanda Templera de Gardeny” s’han programat visites guiades al castell dels Templers els dies 15, 22 i 29 de gener. L’activitat
“Templer per una dia” és una visita experiencial i dinamitzada recomanada per a famílies que es farà el 8 de gener.
Per participar en qualsevol de les propostes cal inscriure’s prèviament a l’Oficina de
Turisme de Lleida, al carrer Major 31, o trucant al telèfon 973 70 03 19. L’inici de l’activitat és a les 12 h al castell dels Templers
de Gardeny. Per a més informació: www.
turismedelleida.cat.

Activitat “Templer per un dia”. © Paeria

El castell Templer de Gardeny constitueix
un dels testimonis més destacats de l’arquitectura templera aixecada a Catalunya
durant la segona meitat del segle XII, tot i
que entre els segles XVII i XVIII s’hi van fer
profundes modificacions que van alterar
l’antiga fisonomia del conjunt medieval. •••

Consells Municipals

Persones amb discapacitat
• Taules de treball per promoure la participació en la
vida social, laboral, cultural i recreativa de la societat

MILLORAR LA QUALITAT DE VIDA DE LES
PERSONES AMB SÍNDROME DE DOWN

Down Lleida és una entitat sense ànim de
lucre que des de l’any 1995 treballa per
millorar la qualitat de vida de les persones
amb la síndrome de Down i altres discapacitats intel·lectuals de la ciutat de Lleida i
província. Promou la igualtat d’oportunitats en l’àmbit educatiu, laboral, formatiu,
vida independent, oci i voluntariat. També
treballa per afavorir un canvi de mentalitat
en la societat actual en la manera de veure
i considerar les persones amb discapacitat
intel·lectual.

Més informació:
Tel. 973 22 50 40
comunicacio@downlleida.org
http://www.downlleida.org

El Consell Municipal de Persones amb Discapacitat ha constituït les
taules de treball que han de permetre avançar en la promoció de la
participació de la ciutadania en la vida social, laboral, cultural i recreativa de la societat i, de manera específica, de les persones amb
discapacitats físiques, psíquiques, sensorials i/o derivades d’una
malaltia mental. Les taules s’han estructurat en quatre eixos: responsabilitat social, salut mental, accessibilitat comunicativa i activitats de lleure i oci per a infants i adolescents amb discapacitat.
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