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SOCIETAT

ENTITATS APLEC DEL CARAGOL

Assemblea extraordinària d’ahir de la Fecoll amb representants de les penyes.

La Fecoll demana a la Paeria que pagui
en espècie si no pot aportar diners
REDACCIÓ

a dir, que ofereixi certes infraestructures com escenaris
o lavabos, entre d’altres. Així
ho va explicar ahir el president
de la Fecoll, Ferran Perdrix,
després d’una assemblea extraordinària amb les penyes. Així
mateix, Perdrix va informar
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PRESSUPOSTOS BENESTAR
MAGDALENA ALTISENT

❘ LLEIDA ❘ La Federació de Colles
de l’Aplec del Caragol de Lleida (Fecoll) ha sol·licitat a la
Paeria que, després de reduir
la subvenció per a aquesta festa a gairebé la meitat, aporti
almenys ajuts en espècie. És

GUIA

que tots els patrocinadors de
l’any passat repeteixen i que
n’estan buscant més. En aquest
sentit, des de la Fecoll es donen
temps fins al maig per decidir
si s’han d’apujar les quotes o
no. “Esperem que no calgui”,
va afirmar Perdrix.

Els geriàtrics
critiquen els comptes
per insuficients
❘ LLEIDA ❘ La patronal de les
residències ger iàt r iques
ACRA va criticar ahir els
pressupostos presentats pel
departament de Treball, Assumptes Socials i Famílies
de la Generalitat al considerar que els quinze milions
d’euros que es destinaran
als serveis socials per a gent
gran i persones amb diversitat funcional són “insuficients”. “Estem molt decebuts
i disgustats perquè aquesta
partida pressupostària no
dóna per a res”, va explicar
la presidenta de l’Associació
Catalana de Recursos Assistencials (ACRA), Cinta Pascual, que va assegurar que
“els treballadors del sector es
troben en una situació molt
precària que fa anys que
denunciem”.
Segons va explicar ahir el
conseller, Chakir el Homrani, el departament augmenta aquest any els comptes un
18,7%, fins als 3.448,6 milions d’euros. La promoció de

l’autonomia personal comptarà amb 1.594,21 milions
d’euros (la partida més elevada). Quant a l’atenció a les
persones grans, va assegurar que és un altre dels desafiaments després d’“anys
de congelació” i va apuntar
que els pressupostos, amb 15
milions per a aquest apartat,

RENDA GARANTIDA

El departament destinarà
388 milions per al
desplegament de la
Renda Garantida
són el full de ruta a seguir
per revertir la paràlisi econòmica i millorar la situació laboral de la plantilla. L’àmbit
del treball i la inclusió social
comptarà amb una partida
de 449,74 milions, dels quals
388 seran per al desplegament del tram final de la renda garantida.

