
L’Ajuntament de Rosselló  boni-
ficarà, a principis de l’any 2020, 
el 50% del servei de teleassis-
tència domiciliària, que gestio-
na el Consell Comarcal del Se-
grià, als usuaris de la localitat 
que s’hi acullin. “Aquest va ser 
un punt essencial del programa 
de l’equip de govern municipal, 
un compromís amb les perso-

nes i amb la gent gran” segons 
va explicar la regidora de Serveis 
Socials,Gent Gran i Sanitat, Elisa 
Torrelles. Les persones del mu-
nicipi que s’hi vulguin acollir han 
de fer els tràmits a través dels 
serveis socials, que depenen del 
Consell Comarcal, i que donen 
atenció dos cops per setmana a 
Rosselló. 

Rosselló bonificarà a partir del 
2020 el 50 per cent del servei de 
teleassistència domiciliària

El centre de formació La Solana 
de Tàrrega, de titularitat munici-
pal, ha trobat feina per a una vin-
tena de persones en el marc del 
programa d’inserció laboral 30 
Plus corresponent a l’any 2019. 
El balanç es considera “molt sa-
tisfactori”, ja que un 83% de les 
persones incloses en el projecte 
han aconseguit incorporar-se al 
mercat de treball. El programa 
ocupacional va destinat a homes 
i dones majors de trenta anys 

que es troben a Tàrrega. La Sola-
na també ha destinat esforços a 
fer créixer el pla 30 Plus més en-
llà de l’Urgell establint contactes 
amb empreses de la Segarra. Per 
sectors, el programa ha incidit 
majoritàriament en l’hosteleria, 
seguit de la indústria, distribució 
i comerç. Val a dir que, per pri-
mera vegada, han assistit a les 
sessions prèvies d’entrevistes 
més dones que homes (105 i 44 
respectivament).

Bellpuig 
ACN
El Servei d’Informació i Atenció a 
les Dones de l’Urgell ha atès 13 
dones per violència masclista a 
la comarca durant aquest 2019. 
Es tracta d’usuàries que s’han 
adreçat a aquest servei gratuït i 
confidencial, així com també de-
núncies que “els Mossos deriven” 
segons va explicar la consellera 
d’Igualtat del Consell Comarcal, 
Sílvia Fernández. Amb motiu del 
Dia Internacional contra la vio-
lència de gènere que se celebra 
el proper 25 de novembre, l’ens 
comarcal ha organitzat un taller 
de sensibilització per al cente-
nar d’alumnes de tercer d’ESO de 
l’Institut Lo Pla d’Urgell de Bell-
puig. 

Aquest dijous s’han fet les du-
es primeres sessions i el 28 de 
novembre es faran les dues dar-
reres. Amb el títol Les violències 
sexuals en l’entorn d’oci, el taller 
ha tractat els tipus de violènci-

es que existeixen i les agressions 
més comunes en els espais d’oci, 
festes majors o discoteques. 

Amb la mateixa finalitat, l’Ajun-
tament de Solsona durà la setma-
na vinent sessions de formació de 
prevenció  de les violències adre-

çada al personal tècnic de l’admi-
nistració solsonina. 

Aquest taller és una iniciativa 
de la regidora d’Igualtat de l’ajun-
tament i el Consell Comarcal per 
mitjà del Servei d’Atenció a les 
Dones. 
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Unes 20 persones entren al 
mercat laboral gràcies a un 
pla ocupacional de Tàrrega

El Servei d’Atenció ha atès 
enguany a l’Urgell 13 dones 
per violència masclista
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Alpicat organitza una nova edició 
de les Jornades Sanitàries amb 
Sàhara Ponent i Alpicat Solidari 
com a protagonistes. Van oferir 
una jornada solidària titulada Va-
cances en Pau. La sessió va ser 
presentada per la regidora de Po-
lítiques Socials, Teresa Mayoral, 
i pel president d’Alpicat Solidari, 
Marçal Abella. 

Alpicat celebra 
la segona sessió 
de les Jornades 
Sanitàries
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