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L’acte va reunir prop de mig miler de persones al Teatre de la Llotja de Lleida.

ALEXANDRA BALAGUER

PAULA PÉREZ
! LLEIDA ! La Fundació Aspros va 
reunir ahir prop de cinc-centes 
persones al Teatre de la Llot-
ja de Lleida en el segon acte 
organitzat per aquesta entitat 
d’ajuda a discapacitats per ce-
lebrar el seixantè aniversari. 
L’esdeveniment va ser presen-
tat per l’exjugador de bàsquet 
Sergi Grimau i va tenir com a 
fil conductor diversos vídeos 
que van gravar usuaris i famí-
lies en els quals explicaven el 
que significa per a ells formar 
part de l’entitat. El plat estre-
lla va ser una taula redona de 
quatre familiars (Mercè Rofes, 
Francisco Gessé, Leo Gallart i 
Montse Calderó) d’usuaris dels 

diversos centres d’Aspros en 
què van relatar la seua experi-
ència al llarg d’aquests anys, 
així com la treballadora social 
de la Unitat de Suport a l’Acti-
vitat Professional de l’entitat, 
Raquel Calderó. Els familiars 
van destacar la tranquil·litat que 
els aporta la fundació respecte 
al futur dels seus germans o fills 
i la implicació dels professionals 
en les gestions administratives 
i en l’atenció personalitzada als 

Aspros celebra seixanta anys
El segon acte de l’aniversari de la Fundació va reunir ahir 500 persones a la 
Llotja || Van projectar vídeos d’usuaris i familiars amb les seues experiències

ACTIVITATS SOLIDARITAT

usuaris. L’esdeveniment va fi-
nalitzar amb la participació de 
dotze usuaris que van explicar 
les dotze raons principals per 
les quals formar part d’Aspros. 
També hi va haver un pica pica 
en un dels halls del Teatre de la 
Llotja. La trobada va comptar 
també amb la presència del di-
rector dels Serveis Territorials 
de Drets Socials a Lleida, Joan 
Segura, i la secretària d’Afers 
Socials, Anna Figueras. 

Aquesta última va destacar la 
valentia amb la qual unes famí-
lies van crear aquest projecte i 
va definir l’entitat com un “en-
cert”. Així mateix, el director 
d’Aspros, Enric Herrera, va as-
segurar que “la nostra missió 
és donar suport i oferir opor-
tunitats a persones amb disca-
pacitat intel·lectual”. Durant la 
intervenció, el responsable va 
ser homenatjat per dos usuaris 
amb el primer article de prem-

sa de l’entitat. La Fundació As-
pros va nàixer el 1962 com una 
iniciativa de diverses famílies 
de persones amb discapacitat 
intel·lectual a la recerca de re-
cursos i oportunitats per als seus 
fills. L’entitat atén a dia d’avui 
560 persones i compta amb cinc 
residències d’acollida, cinc cen-
tres de dia i tres seccions dedi-
cades a parcs i jardins, la gestió 
de magatzems i la custòdia de 
documents.

CINC HISTÒRIES

L’acte va tenir una taula 
redona en què 4 familiars i 
una professional van relatar 
la seua experiència

Taller de fanalets 
de Sant Jaume  
a Cappont

INICIATIVES

REDACCIÓ
! LLEIDA ! El Col·lectiu Cultural 
Cappont va organitzar a la 
seu social el primer taller de 
confecció de fanalets de Sant 
Jaume. L’activitat va anar a 
càrrec de Carles Domènech, 
mestre fanaler i vicepresi-
dent de l’Agrupació Ilerdenca 
de Pessebristes, entitat que 
ha convocat el LXXX Con-
curs dels Fanalets de Sant 
Jaume. Els nens participants 
van elaborar uns originals 
fanalets de paper decorats 
amb figures dels gegants del 
col·lectiu que presentessin al 
certamen.

Visita de la 
plataforma Canal 
Viu a Sidamon

HISTÒRIA

REDACCIÓ
! SIDAMON ! La plataforma Ca-
nal Viu va visitar ahir el ja-
ciment ibèric del Tossal de 
les Tenalles de Sidamon en 
el marc de les activitats pro-
gramades sota el títol El món 
ibèric i els canals d’Urgell. 
La sortida va comptar amb 
una excursió al jaciment, on 
l’arqueòleg Ignasi Garcés 
va explicar els treballs que 
s’han anat realitzant durant 
aquests anys, i una altra a 
l’ajuntament, on estan ex-
posades restes de ceràmica 
i altres objectes de l’època.

FESTES TRADICIONS
X. SANTESMASSES

Les flors van vestir els carrers de Guissona.

El centre de Guissona es vesteix 
amb catifes florals pel Corpus
X. SANTESMASSES/REDACCIÓ
! GUISSONA ! El centre comercial 
de Guissona es va vestir la jor-
nada d’ahir de catifes florals 
per celebrar la festa del Cor-
pus. En total deu catifes rea-
litzades amb flors, serradures 
i paper que cada entitat local 

va anar dissenyant durant tot 
el matí.

Avui, la festa continua als 
municipis de Lleida, Solsona 
i Cervera, que celebraran les 
tradicionals festes del Cor-
pus amb una gran varietat 
d’activitats.

ART CERTAMEN

Primer concurs de pintura ràpida Fundació Sorigué al Col·legi Claver
! LLEIDA ! El Col·legi Claver va ce-
lebrar ahir el primer concurs 
de pintura ràpida Fundació So-
rigué, que es va fer amb motiu 
del 50 aniversari del centre. Hi 

van participar una dotzena d’ar-
tistes. El guanyador va ser Martí 
Ripoll amb l’obra Transforma-
ció. El segon premi, atorgat pel 
Claver, va ser per a Mercè Hu-

medas i el tercer premi, de l’AM-
PA, va ser per a l’obra d’Albert 
Jiménez. Les tres obres es van 
subhastar en benefici de la Fun-
dació Arrels Sant Ignasi


