
 
AJUNTAMENT DE LLEIDA 
  
Els usuaris de l’allotjament d’urgència del Pla Iglú de la Paeria -que s’activa cada hivern amb la 
baixada de temperatures i inclemències del temps- comptaran amb material de lectura proveït 
pels diaris Segre i La Mañana, les editorials Pagès, Milenio i Fonoll i les llibreries Caselles i El 
Genet Blau.  
 
La iniciativa ha sorgit arran de la gestió realitzada pel paer en cap de Lleida, Miquel Pueyo, 
amb les entitats que formen part de la plataforma Culturacció -que integren Segre, Pagès-
Milenio, Fonoll, Caselles i Genet Blau- i amb el diari La Mañana. El pavelló Agnès Gregori ha 
rebut publicacions i llibres aportats per a aquestes entitats amb l’objectiu que els usuaris els 
tinguin al seu abast durant els dies d’estada, ja que també han de complir l’ordre de 
confinament per la crisi del Covid-19.  
 
A més de pernoctar-hi, hi han de romandre durant el dia. Des d'aquest dilluns, l'allotjament 
d’urgència del Pla Iglú ha canviat de seu, del carrer Companyia al pavelló Agnès Gregori, per 
poder garantir la distància que hi ha d’haver entre els usuaris, d’acord amb les mesures 
preceptives per l'actual crisi sanitària. La nit passada hi han dormit 28 persones.  
 
Els mitjans de comunicació, editorials i llibreries han donat publicacions divulgatives i obres de 

diferents gèneres que se sumaran a altres materials d'entreteniment, com jocs de taula. 

També s'han aportat jocs de taula procedents de dues ludoteques municipals. En tot moment, 

els professionals de l'alberg vetllen pel compliment de la distància i de les mesures d'higiene 

que cal contemplar. La @paerialleida garanteix l’alimentació dels nens i nenes que reben beca 

menjador a les Escoles Bressol Municipals. Aquest matí la Regidoria @educaciolleida ha fet el 

repartiment de bosses de menjar a les famílies. 

 

Xarxa Solidaritat Lleida (XSL)  

La situació d’emergència sanitària decretada per les autoritats i les mesures acordades per 

contenir la propagació del virus COVID-19 requereix que els poders públics organitzin i 

implementin els dispositius professionals i tècnics necessaris per a fer front a la situació. 

Si necessites informació, ajuda o vols ajudar utilitza els següents formularis: 

 Necessito informació   

Si necessites informació de qualsevol tipus  

 Necessito ajuda   

Si necessites subministraments, passejar mascotes de gent gran, suport tecnològic i/o 
de comunicació, etc.  

 Vull ajudar   

Si vols ajudar amb subministraments, passejar mascotes de gent gran, suport 
tecnològic i/o de comunicació, etc.  

https://tramits.paeria.cat/Ciutadania/Tramits/Formularis/Tramit1844ca.aspx?IdTema=51
https://tramits.paeria.cat/Ciutadania/Tramits/Formularis/Tramit1845ca.aspx?IdTema=51
https://tramits.paeria.cat/Ciutadania/Tramits/Formularis/Tramit1846ca.aspx?IdTema=51


 


