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Integració laboral per a cinc
refugiats acollits a Lleida

Atesos per Creu Roja, tenen permís de treball i han aconseguit un contracte
r. ríos

❘ Lleida ❘ La vintena de persones
refugiades que han arribat a
Lleida ciutat aquest últim any
fugint de conflictes bèl·lics o
polítics als seus països d’origen
i que han estat ateses per Creu
Roja comencen a veure la llum
al final del túnel. I és que el programa dissenyat per l’entitat per
facilitar-los la integració està
donant els seus fruits, ja que
divuit d’aquests ciutadans, nou
adults i nou nens (fonamentalment veneçolans, ucraïnesos i
sirians), han aconseguit superar
la primera fase d’acollida del
projecte i es troben ja en un segon nivell, en què es treballa la
integració social i en el qual es
busca que cada vegada siguin
més autònoms. Tots els que
són majors d’edat (resideixen
en pisos de forma semiautònoma) ja compten amb permís de
treball i cinc d’ells han aconseguit una ocupació a la campanya
agrícola.

Quatre habitatges
Per a l’atenció en la primera
fase d’acollida, Creu Roja compta amb quatre habitatges a Lleida per a 22 persones. L’entitat
fa més de deu anys que treballa
a Ponent amb els refugiats, i el
2013 va ser quan va arribar a
Lleida el primer ciutadà sirià.
Des d’aleshores, s’ha atès un
total de 77 refugiats.

en primera persona

«Ser refugiat
suposa
començar una
vida de zero»

❘ madrid ❘ La demanda d’aparells d’aire condicionat durant el juny passat va créixer fins a un 161% respecte
al maig i un 31% davant el
mateix mes del 2016, segons
una anàlisi d’Idealo.es. Madrid, Andalusia i Catalunya
són les comunitats amb més
augment, i la Rioja, la que
menys.

refugiat veneçolà

Taller de fanalets a la
Biblioteca Pública

condició d’asil polític.” Primer
va aterrar a Madrid, però com
que la seua exdona (de la qual
està divorciat) i la filla viuen
a Reus, la policia li va buscar
una plaça vacant de refugiat
al més a prop possible i va ser
a Lleida. Gràcies a Creu Roja
va estar sis mesos en la fase
d’acollida i es va formar com

educació lleure

a auxiliar d’infermeria. Ja ha
tingut el primer contracte a
la campanya de la fruita i ara
espera ser contractat en una
residència per a gent gran. “El
procés està sent dur però molt
gratificant. Véns de ser independent i passes a dependre
de tot. És com començar una
vida de zero.”

❘ lleida ❘ La Biblioteca Pública
de Lleida, en col·laboració
amb l’Agrupació de Pessebristes, ha organitzat per
avui, de sis a vuit de la tarda, un taller de confecció de
fanalets de Sant Jaume.

Apps per facilitar la vida
de discapacitats
❘ madrid ❘ Un 60% de persones
amb discapacitat, especialment les que tenen problemes visuals, ja utilitza apps
específiques per facilitar
les tasques de la seua vida
quotidiana.

instal·lacions iniciatives

Més de 130 monitors treballen
als casals d’estiu de la Paeria
❘ Lleida ❘ Més de 130 monitors i
monitores, professionals o estudiants en pràctiques, treballen
aquest estiu amb els gairebé
3.000 nens que participen durant les vacances en alguna de
les edicions dels programes educatius i de lleure impulsats per
la Paeria (Estiu de Petits, Estiu
de Jocs i Esportmania). Les activitats es porten a terme en instal·lacions municipals dels barris de Balàfia, Gardeny, Secà,
Bordeta, Pardinyes i Cappont.
L’alcalde de Lleida, Àngel Ros,
al costat de la regidora de Cultura, Educació i Esports, Montse Parra, van visitar ahir el pavelló Juanjo Garra, al Secà de
Sant Pere, on es desenvolupa
Esportmania, que compta amb
la participació de 1.250 nens i
nenes. Aquesta proposta compta aquest any amb una novetat,
el taller Avui ens visita..., en

❘ lleida ❘ El diputat del Partit
Demòcrata al Congrés per
Lleida, Toni Postius, i la senadora Mayte Rivero van
considerar ahir insuficients
les setanta noves places d’accés lliure per a examinadors
de trànsit anunciades pel
Govern central. Ahir es va
complir el dotzè dia de vaga
convocada. A les comarques
lleidatanes s’hi van sumar
dos dels quatre examinadors.

Augmenta la demanda
d’aire condicionat

Álvaro L. Gutiérrez
n Un segrest i amenaces de
mort i de raptar la seua filla
van ser el que van motivar Álvaro Luis Gutiérrez a abandonar Veneçuela fa ara dos anys.
Hi treballava com a enginyer
industrial en una empresa que
va haver de tancar. “Jo comunicava acomiadaments i vaig
quedar com a culpable de moltes coses. Em van segrestar
durant hores i em van emmordassar”, recorda aquest veí de
Lleida. Per això va enviar la
filla i la dona a Espanya i quan
va vendre el patrimoni va demanar vacances per fugir del
país. “Entro a Espanya com a
turista i faig la petició de protecció internacional. Al cap
de vint dies em van donar la

Reclamen més places
d’examinador de trànsit

ajuntament de rosselló

ajuntament de lleida

Imatge de la nova escala instal·lada a la piscina de Rosselló.

Escales a la piscina de Rosselló per
a persones amb poca mobilitat
L’alcalde va visitar ahir la sessió d’Esportmania al Secà.

el qual reconeguts esportistes i
entitats visiten els participants
i prenen part amb els menors
en les activitats que s’hi duen
a terme.

Ahir va ser el torn del voleibol i va ser Marc Perelló, jugador de l’equip de Primera Nacional del Balàfia Vòlei, el convidat
per a l’ocasió.

❘ rosselló ❘ L’ajuntament de
Rosselló ha instal·lat a la piscina gran del recinte municipal unes escales que faciliten
l’entrada i sortida de l’aigua
a les persones amb mobilitat
reduïda.
El consistori ha pres aques-

ta decisió arran que diversos
veïns li sol·licitessin alguna
solució perquè aquest tipus
de persones també poguessin
disfrutar de les piscines municipals. Es tracta d’unes escales
més allargades i amb menys
inclinació que les habituals.
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Torna la calor intensa a les
comarques de Lleida amb
màximes que tocaran els 39ºC
L’onada persistirà fins a finals d’aquesta setmana

FOTO: Aj. Rosselló / Veïns de la localitat havien demanat les escales

Rosselló instal·la escales
per a gent amb mobilitat
reduïda a la piscina gran
L’Ajuntament de Rosselló ha instal·lat a la piscina gran del municipi unes escales graduals que
faciliten l’ús d’aquesta instal·lació a persones que tenen una
mobilitat reduïda o que presenten dificultats.
D’aquesta manera, s’ha
acomplert la demanda d’alguns
veïns i veïnes de la localitat que
demanaven la possibilitat de poder utilitzar aquestes instal·laci-

ons municipals amb la col·locació d’aquestes escales que els
permeten accedir a l’aigua d’una
manera més còmoda.
Des de l’Ajuntament de Rosselló estan compromesos amb
els veïns i veïnes de la localitat
i treballen perquè tothom tingui
les mateixes oportunitats per
gaudir de totes i cadascuna de
les instal·lacions que té el municipi.

Almenar condiciona l’antiga
bassa del municipi per
destinar-la a usos lúdics
L’antiga Bassa d’abastiment d’aigua potable de la població d’Almenar es va estrenar ahir com
a àrea aquàtica de lleure per als
infants de la vila. L’Ajuntament de
la població segrianenca va condicionar la Bassa —substituïda
recentment per uns dipòsits de
nova construcció— per a usos
lúdics. Ahir ja s’hi van dur a terme unes sessions de piragüisme

en les que van participar els nens
i nenes inscrits en el campus Esport Aventur d’Almenar.
Per tal d’aprofitar la Bassa, que
està situada a la zona alta de la
població i que fins fa poc emmagatzemava aigua per al subministrament als domicilis, com a zona
de lleure, l’Ajuntament d’Almenar
va netejar la construcció, va substituir l’anterior tanca de seguretat

Bellpuig clou el curs de formació de
monitors i monitores d’educació de lleure
Els joves que han cursat la formació de monitors i monitores d’educació en el lleure, que s’ha dut a terme en els últims 14 dies a Bellpuig,
podran començar les 160 hores obligatòries de pràctiques que els
permetrà obtenir la titulació final de Monitor de Lleure. El curs ha
durat un total de 150 hores i ha permès la formació de 31 joves.

Agramunt celebra el Dia del Terme al
nucli antic de masies de l’Aladrell
L’edició nova edició del Dia del Terme visitarà l’Aladrell, un antic nucli
de masies que s’agrupava sota aquest nom i que formava part del
municipi d’Agramunt. La visita servirà per conèixer elements de la
zona, com la Trinxera del Canal i el Terraplè de Castellserà, així com
també el pas de fauna conegut com L’alcantarilla, entre altres.
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Les temperatures d’ahir ja van arribar als 35ºC en molts punts de
les comarques de Lleida, però és
avui el dia en que comença la segona onada de calor de l’any. Tant
és així que 7 comarques de la demarcació, les Garrigues, el Segrià,
la Noguera, el Pla d’Urgell, l’Urgell, la Segarra i el Solsonès estan
en alerta groga aquesta tarda per
la calor.
Les previsions apunten que les
temperatures arribaran avui fins
als 38ºC a les terres de Ponent
entre les 12.00 h i les 18.00 h. Tot
i això, el dijous encara serà més
calorós i en alguns punts del territori s’arribarà als 39ºC. Tot apunta que l’onada de calor persistirà
fins a finals d’aquesta setmana,
però es probable que dissabte
les temperatures baixin lleugerament.
per una de nova i va bastir una
rampa d’accés. “Pensem que és
una solució interessant i pràctica
per a una zona que havia quedat
en desús, i amb un cost pràcticament zero”, segons va explicar
l’alcaldessa de la població, Teresa
Malla.
Esport Aventur d’Almenar és
un campus esportiu multi-aventura organitzat pel mateix Ajuntament i que inclou activitats com
ara BTT, escalada, ràpel o piragua.
Destinat a infants d’entre 6 i 14
anys, l’activitat se celebra durant
el mes de juliol. A les activitats
d’aquesta setmana hi participen
uns 50 nens i nenes.

FOTO: ACN / Imatge d’arxiu d’una dona que es refugia de la calor

Aquests dies de plena calor estival obligaran a moltes persones
a buscar els indrets més frescos
per combatre els moments més
càlids.
D’altra banda, Protecció Civil

ha alertat de la importància de recordar que les altes temperatures
augmenten el risc d’incendis forestals, de manera que recomana
extremar les precaucions en les
activitats al camp.
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Cervera renova
l’enllumenat
públic del carrer
President Irla
Els Serveis Municipals de la Paeria
de Cervera han canviat l’enllumenat públic del carrer President Josep amb l’objectiu de potenciar
l’estalvi energètic i adaptar-lo a
les noves tecnologies. L’actuació
ha consistit en canviar antigues
lluminàries per llums moderns
tipus led. La finalitat és renovar
l’enllumenat de tota la ciutat.
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