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El solar del carrer Sant Paulí de Nola, on es projecta la nova casa Barnahus de Lleida.

ACN

M.C.E. /L.G.

❘ LLEIDA ❘ L’empresa pública In-
fraestructures.cat ha iniciat el 
procés de licitació per a la cons-
trucció a Lleida i la Seu d’Ur-
gell dels nous centres d’atenció 
a infants i adolescents víctimes 
de violències sexuals, en el 
marc del pla de recuperació i 
resiliència finançat amb fons 
Next Generation. Es tracta de 
les conegudes com cases Bar-
nahus, espais “amables” que 
funcionaran les vint-i-quatre 
hores del dia per evitar la re-
victimització d’aquests menors 
i facilitar la seua recuperació a 
través de la coordinació de totes 
les parts implicades en el procés. 
En concret, el Govern ha tret a 
concurs l’assistència tècnica per 
a la redacció del projecte bàsic 
i executiu i també la posterior 
direcció d’obra. 

El pressupost de la licitació és 
de 147.125,68 euros (IVA inclòs) 
per a cadascun dels centres i la 
durada del contracte, de cinc 
mesos. El termini de presentació 
de les ofertes acaba el pròxim 
dia 10 d’octubre. A Lleida, la 
unitat comptarà amb una su-
perfície útil d’uns 300 metres 
quadrats en un solar del carrer 
Sant Paulí de Nola de la Bordeta 
cedit per la Paeria. A la capi-
tal de l’Alt Urgell, el consistori 
també va cedir una parcel·la a 
la Generalitat amb la finalitat 
que pugui aixecar l’equipament, 

Liciten els projectes de centres  
per a nens víctimes d’abusos
Les cases Barnahus de Lleida i la Seu d’Urgell, per un total de 294.250 euros

RECURSOS INFÀNCIA

que estarà ubicat a l’Horta del 
Valira, entre el riu Valira i els 
edificis d’habitatges que hi ha 
actualment en aquesta zona. 
Aquest model nòrdic d’atenció 
a les víctimes d’abús sexual in-
fantil es va començar a implan-
tar a Catalunya el 2020 amb la 
inauguració d’un centre pilot a 
Tarragona. 

Segons va explicar la conse-
llera de Drets Socials, Violant 
Cervera, durant la presentació 

a Lleida d’aquest recurs a co-
mençaments d’any, la voluntat 
del Govern és construir tretze 
d’aquestes cases per tot el te-
rritori, una per cada vegueria.  
L’any passat, segons assenyalen 
les dades del Ministeri Públic de 
Lleida, es van registrar un total 
de 68 diligències per delictes 
sexuals en els quals les víctimes 
eren menors d’edat, la qual cosa 
representa deu més que el 2020. 
S’ha de destacar que en el cas 

dels abusos sexuals a menors 
d’edat, les diligències van passar 
de 37 a 46 en un any i hi va ha-
ver els mateixos casos d’agres-
sions sexuals i assetjament a 
menors a través de telecomu-
nicacions. La Memòria de la Fis-
calia assenyala que, segons una 
anàlisi que s’ha portat a terme 
amb dels Mossos d’Esquadra, el 
79 per cent dels delictes sexuals 
tenen lloc en l’àmbit familiar o 
d’amistats.

INICIATIVES INCLUSIÓ

M.CABELLO

❘  LLEIDA ❘  Bellpuig celebrarà 
aquest dissabte la primera 
edició del Dia de les Cultures, 
una jornada intercultural que 
tindrà lloc al pavelló polies-
portiu i que comptarà amb la 
implicació de les comunitats 
marroquina, africana i bengalí 
del municipi. L’alcalde, Jordi 
Estiarte, va explicar que la 
iniciativa té com a principal 
objectiu donar a conèixer la 
riquesa i la diversitat cultural 
de Bellpuig. 

A més d’organitzar un tast 
de productes típics que recap-
tarà fons per a Proactiva Open 
Arms, la jornada comptarà 

amb intervencions de l’edu-
cadora social de la Fundació 
Diagrama, Àngela Peña; el 
senador Robert Masih; l’alcal-
de de Castelló de Farfanya, 
Omar Noumri; el llicenciat 
en traducció i interpretació, el 
Dr. Abdoulaye Ly; l’activista 
Míriam Haitibi, i la diputada 
al Parlament Najat Driouech. 

A l’acte d’ahir a la Diputació 
també va assistir la regidora de 
Convivència, Dolors Florensa, 
i el president de l’Associació 
d’Africans Occidentals a Bell-
puig, Ibrahima Faty Diouf, que 
va assegurar que “la iniciativa 
ens permetrà compartir amb la 
resta de veïns la nostra cultura, 
com som i d’on venim”.

Bellpuig celebra 
dissabte el 
primer Dia de 
les Cultures
Al pavelló 
poliesportiu

AMADO FORROLLA

La presentació del Dia de les Cultures de Bellpuig, ahir.

Creen 41 noves places de 
centres ocupacionals a 
Lleida per a discapacitats

ACCIÓ SOCIAL TERCER SECTOR

❘ LLEIDA ❘ El departament de Drets 
Socials va anunciar ahir la cre-
ació de quaranta-una noves pla-
ces per a centres ocupacionals 
a Lleida destinades a persones 
amb discapacitat intel·lectu-
al que hagin finalitzat l’etapa 
educativa. D’aquestes noves 
places, vint-i-dos corresponen 
al Servei Ocupacional d’Inser-
ció (SOI) i dinou, al Servei de 
Teràpia Ocupacional (STO).

D’aquesta manera, a la zo-
na de Lleida actualment hi ha 
262 places de SOI concertades 
i 756 de STO. D’una banda, 
el SOI és una alternativa a la 
integració laboral d’aquelles 
persones amb discapacitat in-
tel·lectual que, malgrat que 
tenen aptituds laborals i pro-
ductives, encara no es poden 
incorporar als centres espe-

cials de treball per manca de 
formació laboral o d’oferta de 
treball. Els usuaris d’aquest ser-
vei no tenen contracte laboral 
ni perceben cap salari, sinó que 
l’activitat pretén mantenir i es-
timular les capacitats laborals 
mentre esperen l’oportunitat 
d’incorporar-se a una activitat 
remunerada. 

D’altra banda, l’STO és l’al-
ternativa des de l’àmbit dels 
serveis socials a la integració 
de les persones amb discapa-
citat intel·lectual que no po-
den incorporar-se al sistema 
de treball ordinari al no poder 
aconseguir un nivell de prou 
productivitat. A més, també es 
porten a terme activitats rela-
cionades amb l’habilitació per-
sonal i la millora de la relació 
amb l’entorn social.

El papa accelera  
la jubilació del 
bisbe Reig Pla

RELIGIÓ

❘ MADRID ❘ El papa ha accep-
tat la jubilació del polèmic 
bisbe d’Alcalá de Henares, 
Juan Antonio Reig Pla, que 
va presentar la renúncia fa 
només uns mesos. El bisbe és 
conegut per les seues teràpi-
es “per curar l’homosexua-
litat”. A això se suma la ce-
lebració de misses en honor 
de Franco o afirmacions com 
que “Espanya s’ha conver-
tit en un camp d’extermini” 
arran de l’arribada de l’euta-
nàsia. En un comunicat, Reig 
Pla va demanar ahir perdó 
pels “errors comesos al llarg 
d’aquests anys”.

Aspros espera 
500 corredors  
diumenge

SOLIDARITAT

❘ LLEIDA ❘ La Fundació Aspros 
reprendrà aquest diumenge 
la sisena edició de la carre-
ra solidària Nosaltres tam-
bé podem, que se celebrarà 
diumenge al llarg de tot el 
matí a partir de les 10 hores 
al Parc de l’Aigua. En aquesta 
ocasió, els corredors poden 
participar en diferents mo-
dalitats: una caminada de 5 
quilòmetres, curses de 5 o 
10 quilòmetres o en carre-
res infantils. La prova espe-
ra reunir més de cinc-centes 
persones entre totes les que 
s’hi inscriguin.
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DIVENDRES 23

20.00 Reconeixement a 
les entitats locals Centre 
Excursionista de la Segarra 
i Agrupament Escolta i Guia 
Coll de les Savines. A la sala 
de plens de l’ajuntament. 

20.30 Lectura del pregó, 
a càrrec del Centre 
Obrer Instructiu d’Unió 
Republicana i inici de la festa.

Toc general de festa major 
a càrrec dels Campaners de 
Cervera. A la plaça Major.

00.00 Festa dels 80 i 90 
Entrada gratuïta. A l’envelat 
de la plaça Pius XII.

DISSABTE 24

09.00 XIX Obert 
internacional d’escacs ràpid. 
Al Casal de Cervera, a la plaça 
Santa Anna.

10.30-13.00 Exhibició de 
gimnàstica rítmica i dansa 
urbana. A la plaça Santa 
Anna. 

11.00-13.00 La Paeria 
de bat a bat. Paeria i el 
campanar obren les portes. 
Gratuït. A la plaça Major.

11.30 Concert familiar amb 
la Gran Festa dels Salats. Al 
carrer Guinedilda.

13.30 Toc general de festa, 
a càrrec dels Campaners de 
Cervera. Des del campanar. 

17.00 Plantada de gegants. 
A la plaça del Sindicat. 

18.00 Partit de festa major 
entre el FF Cervera Segarra-
Golmés A.E.A. Al pavelló 
poliesportiu.

18.00 40a Trobada 
de gegants de Cervera.
Recorregut: de la plaça del 
Sindicat a la plaça Major.

A l’arribada, toc general 
de festa, a càrrec dels 
Campaners de Cervera.

Tot seguit, mostra de balls 
de gegants i ballada final de 
les colles. A la plaça Major.

20.00 Carretillada 

extraordinària de festa major, 
a càrrec dels Carranquers. Al 
racó de Santa Maria.

24.00 Concert amb 
Inversend Band, El Pony 
Pisador i Eskurçó. Entrada 
gratuïta. A l’envelat de la 
plaça de Pius XII.

DIUMENGE 25

08.00 Matinades a càrrec 
dels Grallers dels Carranquers 
i dels Geganters de Cervera. 
Pels carrers de la ciutat.

10.30 Toc general de festa, 
a càrrec dels Campaners de 
Cervera. Des del campanar 
de l’església de Santa Maria. 

10.30 L’Anada a Ofici. 
Passada tradicional del 
seguici de Festa Major, 
format pels Balls Populars, 

que acompanyaran la 
Senyera de la Ciutat i la 
Corporació Municipal des 
de l’edifici de la Paeria fins a 
l’església de Sant Antoni. 

A l’arribada, salutacions i 
repic de campanes.

11.00 Solemne missa d’ofici 
en honor al Sant Crist. A 
l’església de Sant Antoni. 

11.30 61è Concurs de colles 
sardanistes. A la plaça Major.

12.00 Seguici de festa 
major. Gran cercavila del 
Seguici de balls populars 
de la ciutat. Des de la plaça 
Universitat fins a la plaça 
Major.

13.00 Mostra de balls de la 
festa major. A la plaça Major.

16.00 Presentació del Club 
Esportiu Cervera. Al camp 
municipal d’esports.

17.30 Diada castellera, amb 
els Margeners de Guissona, 
els Castellers de Sabadell i els 
Tirallongues de Manresa. A la 
plaça Santa Anna.

20.00 Teatre de festa major. 
El Llop: Terra Baixa, d’Àngel 
Guimerà, dirigida per Àngel 
Llàcer. Al Gran Teatre.

DILLUNS 26

10.00 La matinal de tabalers 
i percussió amb Bombollers 
de Cervera i Ball de Diables 
de Cervera Carranquers. Pels 
carrers i places.

11.00-14.00 Jocs de fusta 
amb Xics del Xurrac. A la 
plaça Major.

11.30 Toc de difunts, a càrrec 
dels campaners de Cervera. 
Des del campanar de 
l’església de Santa Maria. 

12.00 Toc infantil de Bilandó 
i repic de campanes, a càrrec 
dels Campaners de Cervera. 
Des del campanar.

12.30 Audició i ballada de 
sardanes amb la Cobla Costa 
Brava. A la plaça Santa Anna. 

17.30 Plantada dels 
elements festius infantils 
i trobada dels grups 
participants. A la plaça 
Universitat.

18.00 Cercavila del seguici 
infantil de la festa major 
petita. Des de la plaça Sant 
Miquel fins a la plaça Major.

19.00 Lluïments dels 
elements festius infantils 
i dels grups. Presentació a 
càrrec de l’Escola de Teatre La 
Caserna. A la plaça Major.

Seguidament, Ball Parlat 
Infantil, a càrrec de la Colla 
Infantil dels Carranquers. 

18.00 Concert i ball de festa 
major amb l’orquestra Costa 
Brava. Entrada gratuïta. A 
l’envelat de la plaça Pius XII.

22.00 Castell de focs. 

Gaudeix-lo des de casa. 

La festa recobra  
el pols als carrers
Instal·lat de nou al centre urbà, l’envelat és seu dels concerts, 
eixos d’un programa amb gegants, castellers, balls o teatre

A
mb el regust de la setmana 
cultural, la Isagoge, enge-
ga motors la festa grossa 

de Cervera, que recobra els es-
pais festius de costum. 

De nou el centre urbà és seu 

de tota mena de propostes, com 
els concerts a l’envelat, aquest 
cop instal·lat a la plaça Pius XII. 
Per l’espai desfilaran grups com 
Inversend Band, El Pony Pisa-
dor i Eskurçó, l’orquestra Costa 

SEGRE

Festa Major

Cervera

■ Documents i fotos del 
Sindicat Agrícola són 
l'essència d'una mostra 
instal·lada a l’Arxiu 
comarcal fins al dia 30.

■ La festa comença a rodar amb 
sabor a reconeixements locals. 
Aquests recauran al Centre 
Excursionista de la Segarra i 
l’agrupament escolta i guia Coll 
de les Savines, tot distingint la 
seua trajectòria i compromís en 
l’activitat esportiva i l’educació 
en el lleure.

L’acte s’enllaçarà posterior-
ment amb el pregó pronunci-
at pel Centre Obrer Instructiu 
d’Unió Republicana, en home-
natge a la mobilització popular 
de l’1 d’octubre.

Reconeixement  
i pregó amb 
sabor local

Una desena de colles participaran en la 40a trobada gegantera.

Brava o, demà, una festa revival 
dels 80 i 90. Recuperen les seus 
habituals les mostres de balls 
populars, com la 40a trobada de 
gegants, que reunirà nou colles 
d’arreu del país. Per postres, els 
diables Carranquers oferiran 
una carretillada extraordinària 
al racó de Santa Maria. 

La tradició, si més no teatral, 
s’encarna en El llop: Terra bai-
xa, de Guimerà, que desembar-
ca sota la batuta d’Àngel Llàcer. 
I també es viu en clau infantil, 
reservant dilluns als menuts ac-
tivitats com percussió, jocs de 
fusta o una cercavila. Sardanes, 
castellers, escacs, gimnàstica o 
concerts infantils arrodoneixen 
l’agenda, que s’acomiada amb 
l’espectacle de llum i soroll dels 
focs d’artifici.


