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Població. Augmenten les llars formades per
parelles de fet i les unipersonals

LLEONARD DELSHAMS

Patrimoni. Màquina expenedora de
monedes medievals a la Seu Vella

PROJECTE INICIATIVA

Pisos per a la integració aTàrrega
La parròquia cedeix a l’Associació Alba un immoble per a persones en risc d’exclusió social ||
Usuaris de l’entitat pagaran un lloguer simbòlic i podran portar una vida més autònoma
X. SANTESMASSES

X.SANTESMASSES

❘ TÀRREGA ❘ La parròquia de Tàrrega i l’AssociacióAlba van entregar ahir les claus dels primers
habitatges de la ciutat destinats
a persones en risc d’exclusió social, amb una discapacitat o no,
que volen viure de forma independent. L’immoble està situat
al cèntric carrer Major de la capital de l’Urgell i els seus usuaris rebran, a més, el suport de
professionals perquè la seua
adaptació a la vida independent
sigui millor. Es tracta dels primers habitatges de la ciutat cedits per la parròquia per a
aquesta finalitat social amb lloguers a baixos preus, entre 150
i 360 euros, incloent-hi la llum,
el gas i l’aigua.
Segons la directora de l’Associació Alba, Maite Trepat, l’objectiu és abaixar el cost de l’habitatge per a les persones que
volen tenir una vida autònoma,
i per això va fer una crida perquè hi hagi més ofertes d’aquest
tipus. Fins ara, 18 usuaris de
l’entitat han sol·licitat poder portar una vida independent (i ja
s’atén 14 d’aquestes a través
d’un programa de suport a la seua pròpia casa). Entre elles, Susana Valls, la primera inquilina
d’aquests pisos, que va ser donat a la parròquia per un particular. “És una gran ajuda per a
les persones que volem viure en
parella i tenim dificultats econòmiques”, va manifestar. L’immoble disposa de quatre habitatges, dos d’individuals, un per
a dos persones i un altre per a
tres. Paral·lelament, s’estan duent a terme tallers per viure de

Acords de Down
Lleida per a la
inserció laboral
dels seus usuaris

Imatge de l’entrega de claus a una de les usuàries que va tenir lloc ahir a Tàrrega.

PREVISIÓ

Ahir es va fer entrega de
les primeres claus i s’espera
que el 2015 hi entrin a
viure cinc persones més
forma autònoma perquè durant
el 2015 tots els habitatges siguin
ocupats, amb un total de sis inquilins. Els contractes tenen una
durada de tres anys.
En l’actualitat, l’Associació
Alba té dos residències aTàrrega, LlarAlba i Ca n’Aleix, on vi-

uen 13 i 37 persones, respectivament. En els últims anys, ha
augmentat entre el col·lectiu la
demanda de pisos perquè persones puguin viure amb un alt
grau d’autonomia amb la supervisió d’un suport puntual. Trepat va assegurar ahir que aquesta cessió “permetrà complir el
desig de persones que manifesten que volen anar a viure en
parella o en un pis amb uns
companys i poder fer la seua vida com tothom”.
D’altra banda, el rector de
Tàrrega, Josep M. Vilaseca, es
va mostrar satisfet, ja que “la

voluntat de la parròquia és contribuir a les millores socials i ajudar les persones que tenen
menys oportunitats”. En un futur, l’Associació Alba projecta
també la recuperació dels baixos de l’edifici per destinar-los
a seu de trobades per tal de fomentar les relacions entre els
usuaris de l’associació i la ciutat.
A l’acte oficial d’entrega de
les claus van assistir també l’alcaldessa deTàrrega, Rosa M. Perelló, i el director de Programes
Socials i Habitatges de la Generalitat, Josep M. Batlle.

■ L’entitat Down Lleida
ha firmat dos convenis de
col·laboració, d’una banda amb l’empresa Romero Polo i de l’altra amb la
delegació lleidatana del
sindicat CCOO amb l’objectiu de promoure la inserció laboral dels usuaris
del projecte Integra XXI
de l’entitat. Els acords
s’emmarquen en les actuacions de responsabilitat
social corporativa d’empreses i administracions
públiques per vetllar per
la contractació de persones amb algun tipus de discapacitat.
D’aquesta forma, també s’aconsegueix fer pedagogia de la importància
que té la contractació de
persones amb un alt risc
de no poder accedir al
mercat laboral. El programa Integra XXI de Down
Lleida compleix aquest
any el seu desè aniversari i ho fa donant suport a
51 joves amb síndrome de
Down, una xifra que ha
crescut espectacularment
en aquesta dècada. Divuit
d’aquestes persones tenen
actualment un contracte
laboral, la majoria de caràcter indefinit.

LLEONARD DELSHAMS

INICIATIVA DEBAT

Jornades d’Aspid per ajudar a
promocionar les empreses lleidatanes

La jornada va tenir lloc ahir a la Diputació de Lleida.

❘ LLEIDA ❘ Potenciar el valor de les
marques empresarials. Aquest
va ser l’objectiu de l’edició número 19 de les jornades tècniques que cada any organitzen
l’Associació de Paraplègics i Discapacitats Físics de Lleida (Aspid), en un acte que va tenir lloc
a la Diputació de Lleida i que
va comptar amb uns 40 inscrits.
Sota el lema Potenciem el valor
de la nostra marca, les jornades
volen convertir-se en un espai
de debat i aportar eines per pro-

mocionar tot tipus d’empreses
i adaptar-les a les necessitats particulars de cada una d’aquestes.
Per a això, compten amb l’aportació d’experts que recomanen
estratègies que es puguin aplicar perquè la marca sigui un
èxit.
La presidenta d’Aspid, Bibiana Bendicho, va destacar que
“volem ajudar les pimes de Lleida a trobar les estratègies que
els permetin assolir els seus reptes perquè moltes vegades des-

coneixen el valor que realment
té la seua marca”. David Balaguer, especialista en màrqueting, va obrir una jornada en què
va destacar que dos factors bàsics per superar la crisi són la
valentia i la transmissió d’una
sèrie de valors al client. Balaguer considera que “amb la crisi ens movem en un ambient
d’incertesa i inseguretat, quan
el que cal fer és escoltar el mercat i començar a prendre decisions”.

