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Els fons europeus aportaran 1.037 
milions d'eu ros que \\permetron 
accelerar la transformació social" 
La Generalitat de Catalunya presenta a Lleida les línies 
estratègiques en Drets Socials de les ajudes Next Generation 
El tinent d'alcalde Toni 
Postius va participar en 
l'acte Més drets, més 
oportunitats, que l_a 
Generalitat de Catalunya va 
preparar ahir per explicar 
l'Impacte que els fons 
europeus Next Generatfon 
tindran a Lleida I el territori. 

Lleida 
REDACCIÓ 

Postius va assegurar que els fons 
són una oportun1tat que cal apro
fitar, que ajudarà a créixer i a 
donar un pas endavant, després 
d'un temps complicat per la pan
dèmia. Va apuntar que és una 
partida important de diners que 
suposa un gran repte, ja que els 
diferents tràmits s'han d'executar 
en poc temps. Postius va parlar 
dels 6,3 milions de finançament 
que !a Paeria ha rebut per trans
formar la mobilitat a la ciutat. Per 
això, va afegir, cal conèixer bé les 
línies que sortiran perquè els mu
nicipis puguin preparar-se i fer 
projectes que suposin millores 
socials i per a la ciutadania. 

FOTO: Núria Garda I Representat~ polítics en l'acte 'Més drets, més oportunitats' al campus de Cappont de la UdL 

La consellera de Drets Socials, 
Violant Cervera, va encapçalar 
l'acte, en què va ressaltar que 
aquesta àrea serà una de les que 
més diners rebrà dels fons euro
peus amb 1.037 milions d'euros, 
que permetran accelerar la trans-

formació social i millorar la vida 
de les persones. Cervera va afir
mar que aquesta injecció econò
mica ha d'ajudar en la protecció 
de la ciutadania, especialment 
dels col·lectius més vulnerables, 
perquè pugui projectar les seves 
vides com i on vulguin. També 

· va reiterar l'interès per impulsar 
projectes que millorin l'àmbit 
dels serveis socials, l'atenció. a la 
infància i les polítiques d'habi-

COAC i l'Escola Camps Elisis 
celebren la jornada 'Educar 
no és imitar, sinó construir' 
La Demarcació de Lleida del 
Col·legi d'Arquitectes de Cata
lunya (COAC) i l'Escola Camps 
Elisis de Lleida organitzen avui 
la JOrnada d'arquitectura Educar 
no és imitar; sinó construir en 
el marc del projecte Magnet en 
què, durant tot el matí, adreçada 
a infants de 2 a 12 anys. Són 11 
tallers relacionats amb el món 
de l'arquitectura que es duran 

a terme de 10.00 hores a 13.00 
hores en tres espais diferents on 
els participants experimentaran 
amb materials diversos, imagi
naran la casa dels seus somnis, 
jugaran amb la llum i progra
maran amb robots, entre altres 
activitats. Aquesta iniciativa for
ma part de la jornada de portes 
obertes del centre educatiu del 
curs 2022-2023. En el programa 

tatge. La consellera va apuntar el 
canvi de model en el qual treballa 
el Govern de la Generalitat i que, 
perquè això sigui possible, així 
com la implantació dels projectes -
que puguin aprovar-se d'aquests 
fons, cal la implicació dels dife
rents agents, per enfortir la rela
ció i créixer conjuntament. 

En aquest marc, es van donar 
a conèixer les línies d'inversió 
principals que el Departament 

de la jornada, es realitzaran dife
rents activitats, al pati i als espais 
exteriors a l'escola. Una activitat 
serà muntar una cúpula, de ma
nera que es mostraran angles i 
figures geomètriques a través 
de la construcció arquitectònica; 
una altra activitat prevista serà 
descobrir el barri de Cappont 
amb l'ajuda de robots. 

Cal recordar que L'Escola 
Camps Elisis de Lleida va iniciar al 
2019 un projecte en aliança amb 
el COAC, que té una durada de 
quatre anys. L'escola treballa per 
projectes, on l'infant és el centre 
de l'aprenentatge i l'arquitectura 
esdevé un eix conductor. 

de Drets Socials ha previst amb 
la recepció dels Next Generation. 
Destinarà 397 milions d'euros a 
l'àmbit d'atenció a les persones i 
649 milions d'euros a polítiques 
d'habitatge. Els ~xos principals 
que ha establert tenen com a 
prioritat . fomentar l'autonomia 
personal, la digitalització aplicada 
per millorar la gestió dels serveis 
socials i potenciar el parc d'ha
bitatge de lloguer social. També 

Fuses assumeix la 
direcció dels serveis 
territorials d,Igualtat 
i Feminismes a Lleida 
Elena Fuses Navarra s'incorpo
rarà el pròxim dil luns, 7 de març, 
com a nova directora dels serveis 
territorials d' Igualtat i Feminis
mes a Lleida. Segons va informar 
el Govern, la nova directora par
ticiparà en l'acte institucional de -
commemoració del Dia Interna
cional de les Dones a Lleida, que 
se celebrarà dilluns al Mercat del 
Pla de la capital del Segrià. Fuses 
va nèxier a Tremp l'any 1964, és 

es promourà l'estalvi i l'eficiència 
energètica. Com es va exposar, 
els fons suposen una oportunitat 
clau per equiparar el territori ca
talà amb els països europeus més 
avançats pel que fa a protecció 
social i polítiques d'habitatge. 

L'acte es va fer a l'auditori del 
Centre de Cultures i Cooperació 
Transfronterera del Campus de 

• 

Lleida rep 6,3 
milions per 
transformar 
la mobilitat 

Cappont de la Uni_versitat de Llei
da. Hi van assistir e! tinent d'a!ca!
de Paco Cerdà i el regidor David 
Melé, així com diverses autoritats 
i representants d'organismes i en
titats vinculades a l'àmbit social. 

La Paeria fa setmanes que tre
balla en diferents projectes per 
poder presentar a aquestes no
ves línies subvenciònadores dels 
fons eur9peus que arribaran de la 
mà de la· Conselleria de Drets So
cia ls. En aquest sentit, l'àrea d'Ur
banisme ja treballa en el projecte 
de regeneració dels barris. 

FOTO ERC/ la directora d'Igualtat 
i Feminismes a Lleida, Elena Fuses 

llicenciada en Filosofia i Lletres, 
és funcionària docent. La nova 
directora d'Igualtat i Feminismes 
a ser coordinadora de l'Institut 
Català de les Dones (ICO) a Lleida 
des del 2007 i fins al 2011. 
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Una formatgeria compra la 
producció lletera de dos dies 
a l'últim vaquer del Jussà 
Li permet una via per col·locar la seva producció i 
es plantegen que 1~ . redueixi a canvi d'un bon preu 
Lleida 
JUDIT CASTELLÀ 

Manel Olsina, l'últim vaquer del 
Pallars Jussà, pot respirar una 
mica més tranquil per la seva ex
plotació ramadera. El novembre 
passat, el seu amic lvan Campos, 
va obrir la formatgeria Formatges 
del Pallars, a Talarn, 1 li compra 
la producció lletera de dos dies 
al Manel. Ara, després de Nadal, 
és quan comencen a tenir vari
etat de formatges i comencen a 
presentar-se en botigues especi
alitzades i a promocionar-se. Això 
permet donar una "mica d'aire" 
al Manel Olsina perquè li permet 
col·locar la llet que produeix a la 
seva granja. 

Una mica d'aire, però, que no 
vol dir la salvació total. Però és un 
primer pas. "El problema és que 
d'aquí un any li deixaran de fer la 
recollida una empresa de l'Ara
gó" i això voldrà dir que aquesta 
formatgeria quedaria com a únic 
comprador de la seva llet. Per ai
xò, per "guanyar temps", estan 
plantejant-se valorar l'opció que 
redueixi la producció de llet i, 
per la banda de la formatgeria, 
li compensarien amb el preu. De 
fet, Campos exposa que li paguen 
a 42 cèntims més els impostos i 
"el transport ens en fem càrrec 
nosaltres". D'altra banda, cal te
nir en compte que hi ha un altre 

FOTO: LM I Manel Olsina, l'últim vaquer del Pallars Jussà, a la seva explotació 

productor que, juntament amb 
ell, paguen a mitges el transport 
per ter la recollida per tal que no 
els hi deixin de fer. Aquí hi ha la 
incertesa de saber quan un d'ells 
abandonarà la recollida compar
tida i, per tant, farà impossible 
que l'altre ho pugui assumir tot 
sol. 

Respecte al preu, lvan Campos 
· defensa que el preu estipulat els 

surt a compte perquè el Manel 
produeix a la seva explotació una 
llet "de moltíssima qualitat i això 
es veu amb els formatges", asse
gura. 

FOTO: I.C./ Els formatges elaborats a la Formatgeria de Pallars 
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7 SEGONS PER SABER Sl ES PER A TU 

Lleida escalfa 
motors per 
reivindicar 
la igualtat de 
caraal8M 
La demarcació es prepara per 
celebrar el Dia Internacional 
de la Dona amb diferents acti
vitats reivindicatives per exigir 
la igualtat real. Entre elles, a la 
Noguera el dimarts es llegirà 
un manifest amb la participa
ció de l'alumnat de secundària 
però els actes s'estendran més 
enllà dei8M. Per la seva banda, 
a les Borges, els actes tindran 
lloc a la plaça de 1'1 d'Octu
bre, a partir de les 9.00 hores i 
s'allargaran fins a les 13.00 ho
res, i són a càrrec de la Regido
ria de Cultura i Igualtat del con
sistori borgenc, en el marc del 
cicle 'Març dona, març poesia'. 
Al Pallars Jussà, a les 12.00 ho
res al hali del Consell Comarcal 
tindrà lloc la presentació del 
projecte de ceràmica "La Teste
ta" a càrrec de "La Santolina", 
engegat des d'una perspectiva 
de reivindicació feminista sota 
el lema "Ens van sembrar por i 
vam créixer arrelades". 

Marxa solidària a 
la Granja d'Escarp 
en favor d~REMI 

DownLleida 

La Granja d'Escarp organitza la 
12a Marxa senderista solidària 
del Baix Segre en favor d'AREMI 
i Down Lleida. Se celebrarà el 
13 de març amb quatre recor
reguts, i amb la previsió de su
perar els 500 inscrits. Proposen 
que la· més curta serà gratuïta 
per a les persones amb mobili
tat reduïda i acompanyants. 
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ES FA SABER 
I Maria 
Meseguê 
@mmmesegue I 
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El monstre 
Probablement una guerra a les 
portes de la Unió Europea era 
quelcom que volien evitar els 
pares fundadors. La Unió, un 
organisme internacional que 
va néixer precisament per evi
tar les guerres, està passant 
una prova de foc: fer l'impen
sable, buscar un acord, i no 
deixar Ucraïna. l'Europa que 
ha evitat confrontacions amb 
russos i americans, enemistats, 
més o menys beHigerants, ha 
donat un cop damunt la taula 
en pro de la democràcia, els 
drets humans, i la defensa de 
la població ucraïnesa. Acollir 
a refugiats sense limitacions 
ni sistema de quotes, afavorir 
les sol· licituds d'asil, entre d'al
tres, seran els mecanismes que 
posarà en marxa én un temps 
rècord quan sempre se l'acusa 
de ser lenta i insuficient, i que 
dóna solucions quan el proble
ma quasi bé s'ha esfumat. La 
UE és desconeguda, i gairebé 
ningú sap que fa, ni que im
plica les decisions que es pre
nen a _milers de kilòmetres de 
distància. Durant la pandèmia 
més ferotge ens va ensenyar, la 
Unió, un instrument necessari i 
que molt possiblement ens ha 
salvat la vida a molts, amb les 
inversions en vacunes i medica
ments contra la Covid, i que en 
temps rècord s'ha immunitzat 
a tota la població que ha volgut 
ser vacunada. I ara, durant una 
situació d'emergència interna
cional, ja que tot i que Ucraïna 
estigui a centenars de quilòme
tres no ens ha de ser aliè, està 
donant la cara. Von der Leyen, 
Borrell, Metsola ... de diferents 
colors polítics però amb un 
objectiu comú: no es pot dei
xar Ucraïna desamparada i en 
mans del monstre. I el mons
tre és Putin, no Rússia, no ens 
equivoquem. 

Espai Obert I Portfolis ALBAARANDA 
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.... MARMOTA Artanimalaaquarel-la.Mides l4,8x2l cm. 

Formatges 
del Pallars 

Felicitem la formàtgeria perquè 
compra la producció de llet al da
rrer vaquer del Jussà, la qual cosa 
està permetent a aquesta explota
ció ramadera tirar endavant. 

Ministre espanyol 
de l'Interior 

No es pot admetre la brutalitat po
licial contra els immigrants '!.la tan
ca de Melilla, uns fets que no són 
dignes d'uri estat que presumeix 
de respectar els drets humans. 

President 
de Rússia 

Continua ocupant aquest espai de 
manera merescuda. La seva darre
ra i lamentable decisió: fins a quin
ze anys de presó pels que donin in
formacions "falses" de l'exèrcit rus. 

el Petardo 
La Plataforma contra el soroll i 
l'incivisme representa els veïns 
de la Zona Alta de Lleida farts 
de les molèsties dels locals d'oci 
nocturn. És un coHéctiu força 
actiu a les xarxes socials i no fa 
massa es va disculpar per al
guna errada ortogràfica en un 
missatge, la qual cosa no van 
dubtar a atribuir "a la falta de 
concentració que provoca l'in
somni pel soroll dels bars i que 
ens afecta la salut mental". 

cfarre
Resaltado

cfarre
Resaltado


	M202203051

