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Jocs de tot el món per
a 150 nens del Jussà

ESTIUACTIVITATS

Els nens participants en la trobada, durant un dels jocs organitzats.

❘ TREMP ❘ Uns 150 nens d’entre 3 i
12 anys de diferents casals d’es-
tiu del Pallars Jussà van partici-
par ahir aTremp en la vuitena
edició de laTrobada de Casals
d’Estiu Jocs del Món. L’objectiu
de la trobada era el donar a co-
nèixer les diferents cultures que
conviuen a la comarca mitjan-
çant jocs infantils.

Els voluntaris de l’entitat ju-
venil La Casa del Sol Naixent i
els monitors dels diferents ca-
sals es van encarregar d’organit-

zar i motivar els petits a partici-
par en els jocs tradicionals, ca-
da un d’un continent diferent, i
que va permetre als nens conèi-
xer unamica més els costums de
les diferents cultures amb què
conviuen dia a dia a la seua co-
marca.

La jornada també va servir
com a acte d’agermanament en-
tre els participants de les activi-
tats d’estiu i els casals, provi-
nents dels municipis deTalarn,
Tremp i Salàs de Pallars.

MARTA LLUVICH/ACN

L’Espai Ermengol de
la Seu proposa per
avui 3 visites guiades

EXCURSIONS

❘ LASEUD’URGELL ❘ L’Espai Ermen-
gol Museu de la Ciutat de la
Seu d’Urgell ofereix avui tres
visites guiades per la comar-
ca. La primera, a les nou del
matí, serà pel Parc del Segre.
La segona visita que propo-
sen és a la tarda per la ruta
del formatge a l’Espai Ermen-
gol, mentre que la tercera és
un recorregut pel centre his-
tòric de la Seu, també a la tar-
da.

Torna la iniciativa
del #FruitaDeLleida
Challenge

PROMOCIÓ

❘ LLEIDA❘ El personatge Postu-
reig de Lleida, més conegut
com el Sr. Postu, ha iniciat
una nova campanya de pro-
moció de la fruita lleidatana.
Sota el hastag #FruitaDeLlei-
daChallenge ha convidat di-
ferents personalitats lleida-
tanes a fer-se un vídeo men-
jant una peça de fruita de
Lleida. La iniciativa va ser un
èxit rotund el passat estiu a
les xarxes socials.

Nova edició del
programa de lleure
alternatiu‘Insomni’

LLEURE

❘ LA SEU D’URGELL ❘ El Servei de
Salut de l’Oficina Jove de
l’Alt Urgell organitzarà la
quarta edició del programa
de lleure alternatiu Insomni.
El programa té per objectiu
allunyar els joves del consum
abusiu d’alcohol i drogues.
L’organització del programa
crearà diverses activitats du-
rant l’estiu als municipis de
l’Alt Urgell.

ITMAR FABREGAT

A. GUERRERO
❘ LLEIDA ❘“El meumarit es va que-
dar sense feina i, al no poder pa-
gar el lloguer del pis de Pardi-
nyes, ens vam quedar al carrer.
Ens van acollir familiars i una
amiga ens va deixar diners. El
meu cunyat va comentar la pos-
sibilitat de sol·licitar un pis so-
cial del Seminari.Vam decidir
inscriure’ns però sense gaires es-
perances. La sorpresa va ser el
dia que ens van comunicar que
havíem estat seleccionats.Aquest
pis és el nostre salvavides per-
què estàvem enfonsats. És un im-
puls per remuntar la nostra si-

tuació”, explica emocionada
Candi, una lleidatana de 59 anys
que pateix una minusvalidesa i
que amb el seu marit, Àngel, de
52, és des de fa dos setmanes la
inquilina del 2n 2a dels pisos so-
cials del Seminari. Una inicia-
tiva que s’ha fet realitat des que
el desembre del 2012 el bisbe
de Lleida, Joan Piris, va anunci-
ar que la diòcesi cediria una part
de l’edifici per allotjar famílies
en risc d’exclusió. Des de prin-
cipis de mes ja n’hi resideixen
cinc (9 adults i cinc nens, una
monoparental) i ben aviat ho fa-
rà la sisena. En total, són 19 pi-

sos dels quals 13 estan encara
per equipar. Falten 100.000 eu-
ros que esperen recaptar en els
pròxims mesos, segons va expli-
car ahir Montse Claveria, direc-
tora de la fundació que gestio-
na els habitatges.“L’objectiu és
ajudar-los a sortir d’una mala si-
tuació. És una atenció integral”,
explica Claveria. Les famílies po-
dran estar-hi unmàxim de 3 anys
i paguen en funció dels seus in-
gressos amb un màxim de 210
euros.

La famíliaVargas, d’origen pe-
ruà, resideix al 3r 2a. Paul, Can-
di i la seua filla Camila compar-

“Estàvemenfonsats. Aquest
pis és el nostre salvavides”
Els habitatges socials del Seminari acullen cinc famílies amb dificultats

INICIATIVASOLIDARITAT

Família Vargas■ Paul, Candi i la petita Camila (6 anys) són ori-
ginaris del Perú. Fins fa uns dies aquesta família compartia pis
amb altres persones i dormien junts en un llit.

ITMAR FABREGAT

Família Parra■ Àngel, a l’atur des de fa un any, i Puri, amb una
minusvalidesa, es van veure obligats a deixar un pis de lloguer
per impagament. “Això és una benedicció”, asseguren.

Lanotícia, a
LleidaTelevisió

Vegeu el vídeo al
mòbil amb el codi.

tien fins ara pis amb altres per-
sones. “Dormíem al mateix llit
i ara la Camila té la seua pròpia
habitació”, comenta Paul, que
afegeix que “és una benedicció.
Això ens dóna forces per afron-
tar el futur”. En el projecte han
participat 250 voluntaris i 26
empreses.


