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❘ MOLLERUSSA ❘ Avorrir-se és una
paraula tabú per als 25.300
nens i joves que aquest estiu
participen en les 574 activitats
com casals, camps de treball o
colònies que s’organitzen a les
comarques de Lleida. Són unes
xifres que va donar a conèixer
ahir el director general de Jo-
ventut de la Generalitat, Toni
Reig, durant una visita al camp
de treball Coopera Mollerussa,
que té lloc durant la segona
quinzena de juliol a la capital
del Pla d’Urgell. Reig va desta-
car que “Lleida és la demarca-
ció catalana amb més camps de

treball de nova edició d’aquest
estiu amb vuit”, un dels quals
és el de Mollerussa, que acull
12 adolescents d’entre 15 i 17
anys amb l’objectiu de millo-
rar les condicions d’habitabili-
tat dels pisos d’inquilins que, a
causa de la seua situació eco-
nòmica i social, no disposen de
prou recursos per realitzar-hi
millores.

Un terç de les 574 activitats
són casals (205), seguits de les
colònies, les acampades i les
rutes.A més, s’organitzen 21
camps de treball, 15 dels quals
organitzats pel departament de
Benestar Social i Família. S’ha
de destacar els cinc que són de
caràcter internacional i que re-
ben joves de tot el món. Del to-
tal, vuit són nous aquest estiu
com la creació d’horts solida-
ris aAlcarràs o la reconstruc-
ció de l’antic poble d’Aulàs, un
nucli deTremp. Organyà, Àger,
la Sentiu de Sió, Bescaran (les
Valls deValira), Navès, Molle-
russa o Balaguer són altres po-
blacions lleidatanes que acu-
llen un camp de treball. Una al-
tra de les activitats són les es-
tades de dos setmanes en al-
bergs on es practiquen idiomes
o esports.

Un estiu per no avorrir-se
Uns 23.500 joves i nens participen en activitats com casals, colònies o acampades || Lleida
és la demarcació catalana que concentra més camps de treball de nova edició, amb vuit
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Participants del camp
de treball de Tremp.

AJUNTAMENT DE ROSSELLÓ

MOLLERUSSA

Acull un camp de treball
en què 12 adolescents
milloren els habitatges
de persones desfavorides

Benestar. La Generalitat suspèn durant
dos mesos l’avaluació de dependents.

34
Cultura. Diputació i FiraTàrrega impulsen la
programació teatral en municipis lleidatans.
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Rànquingd’activitats

❚ Les activitats majoritàries
són casals d’estiu (205), se-
guits de les colònies (159), les
acampades (138), les rutes
(51) i els camps de treball
(21).

Per comarques

❚ El Pallars Sobirà és la comar-
ca que concentra més activi-
tats, amb un total de 135. La
segueixen la Noguera (79), el
Segrià (65), el Solsonès (61), el
Pallars Jussà (54), l’Alt Urgell
(51), l’Alta Ribargorça (27),
l’Urgell (26), el Pla d’Urgell
(24), les Garrigues (19), la Se-
garra (18) i la Val d’Aran (15).

850places enalbergs

❚ La Generalitat ha ofert 850
places per a joves d’entre 5 i
17 anys als sis albergs a la
província. Estan situats a Na-
vès, la Seu d’Urgell, Sort,
Tremp, Son i Les.

Juliol ‘frenètic’
❚ El mes de juliol és el que
concentra més activitats, amb
un 54% el 2012, seguit del
juny (33%), l’agost (10) i el se-
tembre.

21 campsde treball
❚ La Generalitat ha organitzat
15 camps de treball a Lleida.
Altres entitats n’organitzen sis
més.

Finalitzael campde
treball internacional
deTremp

■ Tremp va tancar ahir el
camp de treball sobre ciènci-
es de la terra que ha comptat
amb la participació de 24 jo-
ves d’entre 18 i 25 anys
d’Alemanya, Rússia, la Repú-
blicaTxeca, el Japó,Corea del
Sud,Mèxic i el Marroc, entre
d’altres. Han portat a terme
diversos treballs relacionats
amb ciències com la geologia
i la paleontologia.

Toni Reig (camisa blava) va
visitar el casal de Rosselló.

Lanotícia, a

LleidaTelevisió

Vegeu el vídeo al
mòbil amb el codi.


