
34 GUIA
SEGRE 

Dijous, 28 d’abril del 2022SOCIETAT

Arranca la festa 
major de la UdL amb 
Buhos i Strombers

FESTES

REDACCIÓ
❘ LLEIDA ❘ El campus de Cappont 
de la Universitat de Lleida 
acull avui la Festa Major de 
l’Estudiantat, que s’encetarà 
a les 11 del matí i està pre-
vist que duri fins a les 3 de 
la matinada. La jornada in-
clourà diverses activitats i, a 
la nit, hi haurà les actuacions 
de Buhos, Strombers, Músics 
de Carrer i Maio, entre altres 
artistes.

Campanya de 
donació de sang            
a l’Episcopal

SALUT

REDACCIÓ
❘ LLEIDA ❘ El col·legi Episcopal 
de Lleida ha organitzat una 
campanya de donació de 
sang al pavelló el dia 10 de 
maig de les 09.00 a les 13.00 
i de les 15.00 a les 20.00 ho-
res. Per poder participar-hi 
es necessita inscripció prè-
via a través de la pàgina web 
donarsang.gencat.cat bus-
cant el centre lleidatà.

En l’esdeveniment 12 usuaris de la fundació van pujar a l’escenari al costat de Sergi Grimau i Albert 
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Aspros felicita els seus treballadors
En el primer acte de celebració del seixantè aniversari de la fundació || Va projectar 
vídeos dels empleats en què expliquen què és per a ells formar part de l’entitat

REDACCIÓ
❘ LLEIDA ❘ La Fundació Aspros va 
reunir ahir prop de 200 perso-
nes a l’auditori del Centre de 
Cultures i Cooperació Trans-
fronterera de la Universitat de 
Lleida (UdL) en el primer acte 
de celebració del seu 60 aniver-
sari. Va ser presentat per l’exju-
gador de bàsquet Sergi Grimau 
i va tenir com a fil conductor 
diversos vídeos que van gravar 
els mateixos treballadors en què 
explicaven el que significa per 
a ells formar part de l’entitat. 
L’esdeveniment va començar 
amb una xarrada motivacional 
del pilot andorrà de ral·lis amb 
mobilitat reduïda Albert Llove-
ra. Durant l’acte diversos pro-
fessionals van presentar alguns 
projectes en els quals treballa 
la fundació i que tenen per ob-
jectiu principal oferir oportuni-
tats laborals i una millor quali-
tat de vida a les persones amb 
discapacitat intel·lectual. L’es-
deveniment va finalitzar amb 
la participació de 12 usuaris 
que van explicar les 12 raons 
principals per les quals formar 
part d’Aspros. La cerimònia va 
servir com a agraïment a l’equip 

ACTIVITATS SOLIDARITAT

de professionals de l’entitat pel 
compromís i motivació demos-
trats durant els dos últims anys 
de pandèmia. De forma para-
l·lela, l’entitat va preparar una 
sessió del taller Patis Actius, en 
el qual els fills dels professionals 

d’Aspros van poder disfrutar de 
jocs tradicionals.

La Fundació Aspros va nài-
xer el 1962 com a iniciativa de 
diverses famílies de persones 
amb discapacitat intel·lectual a 
la recerca de recursos i oportu-

nitats per als seus fills. L’enti-
tat compta amb cinc residències 
d’acollida, cinc centres de dia i 
tres seccions al CET dedicades 
a parcs i jardins, a la gestió de 
magatzems i a la custòdia de 
documents.

La Feria de Abril torna aquest cap de 
setmana als Camps Elisis en format reduït

LLEURE FESTES

R. GASQUE
❘ LLEIDA ❘ La 18 Feria de Abril de 
Lleida arrancarà demà a les 
19 hores a la marquesina dels 
Camps Elisis en una edició re-
duïda amb la participació de 
l’associació de veïns del Secà 
de Sant Pere i la Casa d’Anda-
lusia. Des de l’organització van 
mostrar el seu descontentament 
pel que consideren escàs suport 
de les institucions ja que, segons 

van explicar, aquest any no està 
subvencionada malgrat que els 
han cedit l’espai i material com 
altaveus o l’escenari.

“Hem hagut de muntar una 
fira altruista. Alguns s’han en-
carregat de cosir tendals i d’al-
tres han posat diners per pagar 
la il·luminació. No sabem com 
sortirà, però no hi ha dubte 
que hem lluitat fins al final per 
poder celebrar-la”, va expli-

car el director de la Feria, José 
Carreiro.

Des de la Paeria, la regidora 
de Participació Ciutadana, Mar-
ta Gispert, va explicar a SEGRE 
que l’ajuntament no disposa del 
pressupost que tenien anteriors 
governs, però que des de la seua 
àrea s’ha proposat un conve-
ni per a futurs anys. La Feria 
se celebrarà des de demà i fins 
diumenge.Voluntaris treballant ahir a l’envelat de la Feria de Abril.
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