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L. PEDRÓS
❘ TÀRREGA ❘ Innovar i oferir nous
serveis per tirar endavant a pe-
sar del descens de clients i tre-
balls per la crisi. Un clar exem-
ple d’això és l’AssociacióAlba
deTàrrega, que atén persones
amb especials dificultats. Coin-
cidint ambTots Sants, que se ce-
lebra dissabte, l’entitat va inici-
ar ahir un nou servei de neteja
i manteniment de làpides, se-
pulcres i panteons de particu-
lars en cementiris de l’Urgell i
la Segarra que s’oferirà tot l’any
i per al qual ja compten amb
cinc encàrrecs.

Ioan i Sisco són els dos usua-
ris que l’entitat ha format en els
últims mesos en tècniques de
neteja específiques per a pedra
i marbre. Per 18 euros recullen
les claus a domicili en cas de là-
pides amb protecció, netegen i
envien fotografies per veure
l’abans i el després del treball.
A més, ofereixen serveis com-
plementaris de decoració amb

Primers encàrrecs de neteja
de nínxols a l’Associació Alba
L’entitat va iniciar ahir el servei i cinc famílies ja handemanat adequar 8 làpides

OCUPACIÓDISCAPACITAT

Vendadecastanyes
ipanellets,apesar
de lacalor
■“El clima influeix, però
la tradició pesa més.”Ai-
xí es van expressar ahir
ahir els castanyers i els for-
ners de Lleida, els respon-
sables dels quals es van
mostrar optimistes en la
previsió de vendes de pa-
nellets i castanyes malgrat
les altes temperatures
d’aquests dies. El Gremi
de Forners espera arribar
als 130.000 quilos de pa-
nellets de l’any passat,
quan també va fer calor.
D’altra banda, el cementi-
ri municipal de Lleida obre
des de dissabte passat i fins
diumenge vinent en hora-
ri especial, de nou del ma-
tí a set de la tarda ininter-
rompudament.

flors naturals i artificials, espel-
mes i marcs de fotos, entre d’al-
tres.

Ioan i Sisco expliquen que
“tenim un catàleg de rams per-
què els clients puguin escollir el
que els agradi més, anem a com-
prar-lo i el posem a la làpida o

nínxol en qüestió”. La coordi-
nadora del Centre de Treball,
Antonia Rodríguez, afirma que
“en només una setmana cinc fa-
mílies ja ens han contractat per-
què netegem vuit làpides i més
persones ens han demanat in-
formació”.

Treballadors de l’Associació Alba, ahir al cementiri de Tàrrega.
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Càritas alerta que només el 34% de la
població viu sense caresties essencials

POBRESA INFORME

Unmoment de la presentació de la campanya ahir a Lleida.

❘ LLEIDA/MADRID ❘Només un 34%de
la població no viu afectada per
cap factor d’exclusió social (fei-
na, habitatge, sanitat, educació),
mentre que un 40,6% es va en-
fonsant en la precarietat, el
24,2% pateix ja exclusió mode-
rada i el 10,9% està en severa
marginalitat.Aquest percentat-
ge de persones que viu amb
“normalitat” s’ha reduït respec-
te al 2007, quan era la meitat de

la població la que no estava afec-
tada per caresties essencials, se-
gons elVII Informe FOESSA so-
bre exclusió i desenvolupament
social a Espanya 2014 presentat
ahir per Càritas.

L’estudi mostra que més
d’11,7 milions de persones
(25%) viuen en exclusió a Es-
panya, dels quals un 77,1% pa-
teix exclusió en ocupació, un
61,7% en habitatge i un 46% en

salut.“A Càritas fa sis anys que
estem desbordats, desesperats.
El vaixell s’enfonsa i cal viure
d’una altra manera”, va apun-
tar ahir Eva SanMartín, respon-
sable de Campanya de Càritas
Espanya, durant la presentació
a Lleida de la campanya institu-
cional de l’entitat. Sota el lema
Estima i viu la justícia, busquen
poder recuperar la dignitat de
les persones.
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Xarrada a immigrants
que volen tornar
❘ LLEIDA ❘ L’Organització Inter-
nacional per a les Migracions
va impartir ahir a Lleida una
xarrada informativa sobre els
ajuts disponibles per a immi-
grants que desitgin tornar als
seus països a través del Pro-
grama de RetornVoluntari de
la Generalitat.

Ajuda de 14.000 € per a
l’associació Acudam
❘ MOLLERUSSA ❘ La Diputació ha
aportat a l’associacióAcudam
d’atenció a persones amb dis-
capacitat intel·lectual del Pla
d’Urgell un total de 14.000
euros en diferents línies
d’ajuts. Entre els projectes
subvencionats, destaca el tras-
llat del seu Centre Especial
deTreball.

Tàrrega celebra el
Correllengua diumenge
❘ TÀRREGA ❘ La capital de l’Ur-
gell celebra diumenge un Cor-
rellengua que tindrà com a
artista convidat el campió
mundial de tallar troncs, el
basc Ernesto Ezpeleta, cone-
gut com a Bihurri. Les tradi-
cions basques també seran
presents en aquesta festa, que
comptarà amb un dinar po-
pular.


