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❘ LLeiDa ❘ Més de 130 monitors i 
monitores, professionals o estu-
diants en pràctiques, treballen 
aquest estiu amb els gairebé 
3.000 nens que participen du-
rant les vacances en alguna de 
les edicions dels programes edu-
catius i de lleure impulsats per 
la Paeria (Estiu de Petits, Estiu 
de Jocs i Esportmania). Les ac-
tivitats es porten a terme en ins-
tal·lacions municipals dels bar-
ris de Balàfia, Gardeny, Secà, 
Bordeta, Pardinyes i Cappont. 
L’alcalde de Lleida, Àngel Ros, 
al costat de la regidora de Cul-
tura, Educació i Esports, Mont-
se Parra, van visitar ahir el pa-
velló Juanjo Garra, al Secà de 
Sant Pere, on es desenvolupa 
Esportmania, que compta amb 
la participació de 1.250 nens i 
nenes. Aquesta proposta comp-
ta aquest any amb una novetat, 
el taller Avui ens visita..., en 

Més de 130 monitors treballen  
als casals d’estiu de la Paeria

educació lleure

L’alcalde va visitar ahir la sessió d’esportmania al Secà.

ajuntaMent De LLeiDa

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 volei-
bol i va ser Marc Perelló, juga-
dor de l’equip de Primera Nacio-
nal del Balàfia Vòlei, el convidat 
per a l’ocasió.

instal·lacions iniciatives
ajuntaMent De rosseLLó

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

escales a la piscina de rosselló per 
a persones amb poca mobilitat
❘ rosseLLó ❘ L’ajuntament de 
Rosselló ha instal·lat a la pis-
cina gran del recinte munici-
pal 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 muni-
cipals. Es tracta d’unes escales 
més allargades i amb menys 
inclinació que les habituals.

Reclamen més places 
d’examinador de trànsit
❘ LLeiDa ❘ El diputat del Partit 
Demòcrata al Congrés per 
Lleida, Toni Postius, i la se-
nadora Mayte Rivero van 
considerar ahir insuficients 
les setanta noves places d’ac-
cés 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
❘ MaDriD ❘ La demanda d’apa-
rells d’aire condicionat du-
rant el juny passat va créi-
xer fins a un 161% respecte 
al maig i un 31% davant el 
mateix mes del 2016, segons 
una anàlisi d’Idealo.es. Ma-
drid, Andalusia i Catalunya 
són les comunitats amb més 
augment, i la Rioja, la que 
menys.

Taller de fanalets a la 
Biblioteca Pública
❘ LLeiDa ❘ La Biblioteca Pública 
de Lleida, en col·laboració 
amb l’Agrupació de Pesse-
bristes, ha organitzat per 
avui, de sis a vuit de la tar-
da, un taller de confecció de 
fanalets de Sant Jaume.

Apps per facilitar la vida 
de discapacitats
❘ MaDriD ❘ Un 60% de persones 
amb discapacitat, especial-
ment les que tenen proble-
mes visuals, ja utilitza apps 
específiques per facilitar 
les tasques de la seua vida 
quotidiana.

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 pro-
grama 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 (fonamental-
ment veneçolans, ucraïnesos i 
sirians), han aconseguit superar 
la primera fase d’acollida del 
projecte i es troben ja en un se-
gon 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 semiautòno-
ma) ja compten amb permís de 
treball i cinc d’ells han aconse-
guit una ocupació a la campanya 
agrícola.

Quatre habitatges
Per a l’atenció en la primera 

fase d’acollida, Creu Roja comp-
ta amb quatre habitatges a Llei-
da 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.

integració laboral per a cinc 
refugiats acollits a Lleida
atesos per creu Roja, tenen permís de treball i han aconseguit un contracte

solidaritat projecte

en prImera perSona

«Ser refugiat 
suposa 
començar una 
vida de zero»

n Un segrest i amenaces de 
mort i de raptar la seua filla 
van ser el que van motivar Ál-
varo Luis Gutiérrez a abando-
nar Veneçuela fa ara dos anys. 
Hi treballava com a enginyer 
industrial en una empresa que 
va haver de tancar. “Jo comu-
nicava acomiadaments i vaig 
quedar com a culpable de mol-
tes coses. Em van segrestar 
durant hores i em van emmor-
dassar”, recorda aquest veí de 
Lleida. Per això va enviar la 
filla i la dona a Espanya i quan 
va vendre el patrimoni va de-
manar vacances per fugir del 
país. “Entro a Espanya com a 
turista i faig la petició de pro-
tecció internacional. Al cap 
de vint dies em van donar la 

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 

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 inde-
pendent i passes a dependre 
de tot. És com començar una 
vida de zero.”

Álvaro L. Gutiérrez
refugiat veneçoLà


