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El Super Once
de l’ONCE
reparteix
60.000 euros
al Clot
L’ONCE ha repartit 60.000 euros a Lleida amb una butlleta
del Super Once. Sandra Silva,
agent venedora de la loteria
social, responsable i segura de
l’Organització, és qui ha portat
la sort a Lleida, des del quiosc
ubicat a Plaça del Treball, núm.
5. Sandra, persona amb discapacitat com tots els venedors
de l’ONCE, va vendre una butlleta premiada amb 60.000 euros (9 encerts de 9 números).
L’Agència de l’ONCE a Lleida
presta serveis personalitzats a
560 afiliats i compta amb 102
agents venedors.

El ple de la Paeria debat avui
propostes per al Centre Històric
amb l’escepticisme dels veïns
Representants veïnals volen un “compromís
ferm” per acabar amb els problemes del barri
Som Veïns es mostra
escèptic amb el resultat
del ple monogràfic sobre
el Centre Històric d’avui
i demana a l’equip de
govern un “compromís
ferm” per acabar amb les
problemàtiques del barri.
Lleida
REDACCIÓ
L’Assemblea de Veïns i Veïnes del
Centre Històric creu que el ple

Els preus de la residència
assistida i del centre de dia
per a gent gran pugen un 3%
L’Associació Catalana de Recursos Assistencials (ACRA) i altres
organitzacions empresarials van
signar ahir un acord amb el Departament de Drets Socials per
a l’increment d’un 3% de les
tarifes públiques de diferents
serveis destinats a les persones,
entre els quals el de residència
assistida i el de centre de dia
per a gent gran en situació de
dependència. Aquest acord per-

metrà incrementar els preus de
les places amb finançament públic de residència assistida i centre de dia en un 3% per aquest
any, i amb efectes retroactius a 1
de gener de 2022. El preu mensual de residència assistida passarà dels 1.944,23 als 2.002,56
euros, mentre que l’import
mensual de centre de dia (dies
laborables) s’incrementarà dels
697,62 als 718,55 euros.

extraordinari estarà “ple de bones paraules”, però demana “un
compromís ferm de la Paeria per
actuar ja davant de la concentració de problemàtiques del barri”,
que no es pot demorar més. L’entitat va deixar molt clar que està
formada per veïns i veïnes que
resideixen o treballen tot l’any al
Centre Històric i que tan sols denuncien i assenyalen la realitat
que “patim cada dia”. Durant el
ple es debatran les mocions que

PSC, el Comú,
PP i Ciutadans
presenten les
seves mocions
presentaran els grups municipals
de Ciutadans, PP, el Comú de Lleida i el PSC.

El servei d’acollida nocturna
residencial del Pla Iglú es
trasllada al Pavelló 3 de Fira
La Paeria ha licitat el contracte
per habilitar l’espai necessari per
realitzar el servei d’acollida nocturna residencial d’urgència del
Pla Iglú l’hivern de 2022-2023,
ubicat al Pavelló 3 de Fira de Lleida. Enguany el servei es trasllada
al Pavelló 3 de Fira de Lleida, en
comptes de l’equipament 4 com
altres anys. Segons fonts de la
Paeria, el canvi es fa per no inter-

ferir o afectar a altres activitats
que tenen lloc a la Fira durant els
pròxims mesos, com ara el Cucalòcum.
El contracte, que té un pressupost de 45.170,59 euros i una durada de 6 mesos i 14 dies, inclou
el subministrament (mitjançant
lloguer), muntatge, manteniment
i desmuntatge de construccions
modulars prefabricades de dife-

Ciutadans presenta una bateria de 16 propostes encaminades
a revitalitzar el barri i considera
que és urgent que es posi en marxa un dispositiu policial conjunt
entre els quatre cossos de seguretat de l’Estat presents a Lleida
per acabar amb la xacra de la delinqüència. El PP insta la Paeria a
buscar una solució consensuada
per a la gestió i emergència habitacional per als temporers a la
ciutat per la campanya de recollida de la fruita i, simultàniament,
adoptar un model de descentralització de Serveis Socials del
Centre Històric. Les 26 propostes
del Comú de Lleida s’adrecen a
actuar contra l’incivisme i la delinqüència; descongestionar els
serveis assistencials concentrats
al barri i avançar cap a polítiques
d’atenció i inclusió social de més
qualitat, i actuar sobre l’espai públic per generar activitat i millorar el benestar del veïnat. El grup
municipal socialista presenta un
total de 13 propostes.

rent tipologia d’ús (oficines, magatzem, dutxes i servei sanitaris)
i mobiliari auxiliar (cadires i taquilles); el transport, muntatge
i desmuntatge de mobiliari en
propietat (llits, tanques, taules,
entre d’altres); la connexió d’instal·lacions per a les construccions
modulars prefabricades, i altres
tasques d’adequació (fusteria, serralleria, entre d’altres).
La durada màxima prevista del
Pla Iglú és de 26 setmanes; en
funció de la climatologia es decidirà obrir o tancar abans o després. És previst donar el servei de
l’1 de novembre de 2022 al 30
d’abril de 2023.

L’escultura de la
Plaça 8 de Març
dedicada a la
dona, bruta i
plena de grafits
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Vehicles estacionats al Parc
de les Arts tot i les tanques
L’Ajuntament de Lleida ha instal·lat tanques per intentar evitar que s’aparqui al Parc de les
Arts, al carrer Alcalde Pujol. Tot
i que està prohibit, molts vehi-

cles van començar a estacionar
els dijous, quan hi ha mercat al
Camp d’Esports. Els veïns es van
queixar, però ahir almenys hi havia un parell d’infractors.

L’escultura de la Plaça 8 de Març,
dedicada a la dona, ofereix des
de fa temps molt mala imatge.
Exteriorment, està força bruta i
deixada i, en la part interior, està plena de grafits barroers. Dintre també hi ha força burilles, ja
que sembla que es fa servir com
a cendrer (en algun moment també com a lavabo). Aquesta obra,
de l’artista Carme Molet, fou inaugurada el 2005 i du per nom
“Fent memòria”, és una peça rectangular en forma d’espiral d’acer
inoxidable. A l’escultura s’hi reflecteixen diferents noms de dona i és un punt de trobada reivindicativa el Dia de la Dona.
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