
El PSC vol albergar els temporers 
en mòduls dispersos pel territori
La formació creu que és millor opció 
que el centre previst a Pardinyes
El PSC de Lleida planteja una 
ヮヴﾗヮﾗゲデ; ;ﾉデWヴﾐ;ピ┗; ; ﾉ; SWﾉ 
ｪﾗ┗Wヴﾐ ﾏ┌ﾐｷIｷヮ;ﾉ ヮWヴ ;Iﾗﾉﾉｷヴ 
Wﾉゲ デWﾏヮﾗヴWヴゲ ケ┌W ;ヴヴｷHWﾐ 
; ﾉ; Iｷ┌デ;デ ヮWヴ デヴWH;ﾉﾉ;ヴ ; ﾉ; 
fruita.

El PSC aposta per instal·lar mò-

duls prefabricats dispersats pel 

territori, amb habitacions per a 

temporers i que també podrien 

acollir les seves famílies. Els so-

cialistes consideren que amb els 

4 MEUR que la Generalitat apor-

tarà per a la construcció de l’al-

berg de Pardinyes es podria allot-

jar unes 875 persones, en lloc de 

les 120 de l’equipament comuni-

tari plantejat pel govern. A la ve-

gada, el PSC insta la Generalitat 

a recuperar les subvencions per 

construir i adequar allotjaments 

per a temporers.
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Des del grup del PSC a l’Ajun-

tament de Lleida consideren 

さI;HS;ﾉざ ゲWヮ;ヴ;ヴ ﾉWゲ ヮﾗﾉｹピケ┌Wゲ ゲﾗ-

Iｷ;ﾉゲ SWゲピﾐ;SWゲ ; ゲWﾐゲWゲﾗゲデヴW SW 
l’atenció als temporers, desmar-

cant-se així del model de l’equi-

pament comunitari que planteja 

el govern municipal a Pardinyes i 

ケ┌W ;Iﾗﾉﾉｷヴｷ; ;ﾏHSﾙゲ IﾗﾉびﾉWIピ┌ゲく A 
més, el cap de l’oposició, Fèlix La-

rrosa, assenyala que, al marge de 

l’elevat cost que suposarà cons-

truir aquest equipament, només 

podrà acollir unes 120 persones 

quan l’any passat se’n van aten-

SヴW gﾐゲ ; ヲΑヰ Sｷ<ヴｷWゲ ;ﾉゲ ヮ;┗W-

llons de Fira de Lleida, segons ha 

dit. Els socialistes aposten per un 

ﾏﾗSWﾉ ケ┌W a;Iｷﾉｷピ ;ﾉﾉﾗデﾃ;ﾏWﾐデ ;ﾉゲ 
temporers però dispersat en el 

デWヴヴｷデﾗヴｷ ｷ ケ┌W ピﾐSヴｷWﾐ ┌ﾐ Iﾗゲデ ｷﾐ-

ferior. La formació proposa la ins-

tal·lació de mòduls prefabricats, 

ja sigui prop de les explotacions, 

de les centrals o dels municipis. 

Aケ┌Wゲデゲ ピﾐSヴｷWﾐ SｷaWヴWﾐデゲ I;ヮ;-

citats com ara de 6, 12, 18 o 24 

places i comptarien amb habita-

cions individuals amb cuina, la-

vabo i menjador les quals també 

podrien acollir les famílies dels 

temporers. 

Segons Carme Valls, aquest 

model d’allotjament permetria 

una “vida digna” als temporers. 

A més, també se’ls podrien do-

nar altres usos durant la resta 

de l’any. Consideren que aques-

ta proposta es podria implantar 

aquest mateix any tot i que abans 

caldria que el Govern regulés 

;ﾏH I;ヴ<IデWヴ ｪWﾐWヴ;ﾉ ;ケ┌Wゲデ ピ-

pus d’instal·lacions.

El Col·legi 
d’Arquitectes 
exposa fotos 
de treballs a 
Burkina Faso
La Demarcació de Lleida del 

Col·legi d’Arquitectes de Cata-

lunya (COAC Lleida) acull, del 12 

d’abril a l’1 de juny, l’exposició 

“Per durar”, un recull de foto-

ｪヴ;gWゲ SWﾉ デヴWH;ﾉﾉ SW ﾏYゲ Sげ┌ﾐ 
centenar de dones que, durant 

les tres primeres setmanes de 

ﾏ;ヴN SWﾉ ヲヰヱΒが ┗;ﾐ ヮ;ヴピIｷヮ;ヴ 
en les feines de restauració 

dels arrebossats tradicionals en 

la concessió Allou-Sana, al po-

blat de Tangassogo (Tiébélé), 

situat al sud de Burkina Faso. 

L’exposició, que segueix totes 

les mesures d’higiene, mostra 

com amb l’ajuda d’estris quo-

ピSｷ;ﾐゲ Iﾗﾏ ┌ﾐ; WゲIﾗﾏHヴWデ;が 
┌ﾐ; ;ｷ┝;S; ﾗ SｷaWヴWﾐデゲ ピヮ┌ゲ SW 
ヮWSヴWゲが ｷ ┌ピﾉｷデ┣;ﾐデ デWヴヴWゲ ｷ ヮｷｪ-

ments naturals, aquesta tècni-

ca documentada des del segle 

XVI Yゲ ┌ﾐ デWゲピﾏﾗﾐｷ W┝IWヮIｷﾗﾐ;ﾉ 
de la cultura Kasséna, de valor 

universal, reconegut a la Llista 

IﾐSｷI;ピ┗; SW P;デヴｷﾏﾗﾐｷ SW ﾉ; 
UNESCO.

LげIﾐゲピデ┌デ C;デ;ﾉ< SW ﾉWゲ DﾗﾐWゲ 
(ICD) i l’Ajuntament de Lleida va 

ヮヴﾗｪヴ;ﾏ;ヴ ;ｴｷヴ S┌Wゲ ;Iピ┗ｷデ;デゲ 
en el marc del projecte “Con-

seqüències del consum de pros-

ピデ┌Iｷﾙざく L; ゲ;ﾉ; J;┌ﾏW M;ｪヴW ┗; 
acollir la conferència “Els lligams 

WﾐデヴW ヮﾗヴﾐﾗｪヴ;g; ｷ ヮヴﾗゲピデ┌Iｷﾙ ｷ 
els seus perills”, a càrrec de Ma-

HWﾉ Lﾗ┣;ﾐﾗく A Iﾗﾐピﾐ┌;Iｷﾙが Wゲ  ┗; 
projectar al cinema Screenbox 

F┌ﾐ;ピI Wﾉ SﾗI┌ﾏWﾐデ;ﾉ さEﾉ ヮヴﾗ┝W-

neta” amb la presència també 

SW ﾉ; SｷヴWIデﾗヴ; M;HWﾉ Lﾗ┣;ﾐﾗが 
ｪ┌;ﾐ┞;Sﾗヴ; SW ﾉげ┎ﾉピﾏ Gﾗ┞; ; 
Millor curt documental per “Bio-

ｪヴ;i; SWﾉ I;S<┗Wヴ SW ┌ﾐ; ﾏ┌-

ﾃWヴざが ケ┌ｷ デ;ﾏHY ヮ;ヴピIｷヮ;ヴ< Wﾐ Wﾉ 
col·loqui posterior. Ambdues ac-

ピ┗ｷデ;デゲ aﾗヴﾏWﾐ ヮ;ヴデ SWﾉ ヮヴﾗﾃWIデW 
“Conseqüències del consum de 

ヮヴﾗゲピデ┌Iｷﾙざ ケ┌W Wゲ S┌ヴ< ; デWヴﾏW 
durant el mes d’abril a 20 muni-

cipis de la província de Lleida.

Conferència i documental 
sobre les “conseqüències 
del consum de prostitució”

FOTOぎ Sく G;ヴIｹ; っ XWヴヴ;S; SW M;HWﾉ Lﾗ┣;ﾐﾗ ; ﾉ; ゲ;ﾉ; J;┌ﾏW M;ｪヴW

El Servei d’Atenció Domiciliària i 

Assistència Personal d’Aspid va 

atendre l’any 2020 un total de 

113 persones, superant els 97 

usuaris de l’any 2019 i esdevenint 

d’aquesta manera la xifra rècord 

de persones ateses durant un any 

ヮWヴ ﾉげWﾐピデ;デ ﾉﾉWｷS;デ;ﾐ;く Aケ┌Wゲデ ｷﾐ-

crement del 14% respecte a l’any 

;ﾐデWヴｷﾗヴ ゲげｴ; aﾗI;ﾉｷデ┣;デ ヮヴｷﾐIｷヮ;ﾉ-
ment en gent gran amb un grau 

de dependència que necessita 

suport per a la vida diària. La si-

tuació especial provocada per 

la pandèmia ha facilitat en part 

l’augment dels usuaris acollits al 

servei. El volum d’hores presta-

des l’any 2020 ha estat de 29.279.

El servei, adreçat a les perso-

ﾐWゲ ケ┌W ヮヴWaWヴWｷ┝Wﾐ Iﾗﾐピﾐ┌;ヴ ┗ｷ-
vint a casa seva i en el seu entorn 

comunitari, però que requereixen 

;デWﾐIｷﾙ ｷ ゲ┌ヮﾗヴデ ヮWヴゲﾗﾐ;ﾉｷデ┣;デゲが 
corre a càrrec d’un equip humà 

que vetlla pel benestar personal 

i emocional de l’usuari i que està 

aﾗヴﾏ;デ ヮWヴ ヮWヴゲﾗﾐWゲ ケ┌;ﾉｷgI;SWゲ 
en manteniment de la llar, aten-

ció sociosanitària, teràpia ocupa-

cional, infermeria i treball social.

Entre altres àmbits, el servei 

ofereix suport en la higiene i cu-

ヴ; ヮWヴゲﾗﾐ;ﾉが ゲ┌ヮﾗヴデ gゲｷIﾗﾏﾗデヴｷ┌ 

Aspid atén l’any passat 113 persones 
dependents, un 14% més que el 2019
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(aixecar-se, allitar-se, caminar, 

etc.), preparació i control de l’ali-

mentació, administració i supervi-

sió de la medicació i cura de la sa-

ﾉ┌デが ;Iﾗﾏヮ;ﾐ┞;ﾏWﾐデ Wﾐ ｪWゲピﾗﾐゲ 
fora de la llar, orientació i suport a 

persones cuidadores i atenció do-

ﾏXゲピI; ｷ ; ﾉWゲ ;Iピ┗ｷデ;デゲ SW ﾉ; ﾉﾉ;ヴく

AUTONOMIA PERSONAL

L’àmbit d’Atenció Domiciliària 

i Assistència Personal forma part 

dels serveis i projectes d’auto-

nomia personal d’Aspid, que 

l’any 2020 van tenir cura global-

ment de 367 persones. La majo-

ria  d’aquests usuaris, en concret 

195, van ser atesos dins del pro-

grama ASPID Orienta desenvolu-

pat a Lleida, Tàrrega i Balaguer, 

mentre que la resta va ser atesa 

als Serveis d’Atenció Domiciliària i 

al Banc Solidari de Productes de 

Suport.


