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Aspros celebra els 60 anys 
amb un concert de gòspel
L’Auditori acull el dia 11 l’últim acte de la fundació per aquesta 
efemèride || Esperen rebre unes vuit-centes persones

SOLIDARITAT ENTITATS

PAULA PÉREZ

❘ LLEIDA ❘ Un concert de gòspel
de la formació lleidatana Veus.
kat serà el colofó de l’acte final 
de la celebració del seixanta
aniversari de la Fundació As-
pros el dia 11 a les 17.30 hores
a l’Auditori Municipal Enric
Granados. En l’esdeveniment
participaran també represen-
tants de la fundació, així com
dels òrgans governamentals,
entre els quals el nou conse-
ller de Drets Socials, Carles
Campuzano.

Així mateix, s’entrevistarà 
un usuari, un professional del 
centre, un familiar i una per-
sona que ha estat vinculada 45 
anys a l’entitat. L’acte és gratuït 
sota inscripció (a través d’as-
pros.cat) i té com a objectiu 
agrair a totes les persones que 
fan possible la tasca de l’entitat, 
així com “donar visibilitat als 
serveis que ofereix la fundació 
de cara a la ciutadania”, va ex-
plicar el director executiu de 
l’entitat, Enric Herrera, durant 

la presentació de l’acte. “Volem 
omplir l’Auditori i arribar al 
màxim de persones possibles”, 
va assegurar la responsable de 
Comunicació i Màrqueting, 
Helena Arnó. D’altra banda, 
va afegir que esperen unes 800 
persones. S’ha de recordar que 
al llarg de l’any, la fundació ha 

organitzat diversos actes per 
agrair a aquelles persones que 
donen suport a la seua tasca, 
des d’usuaris i treballadors 
fins a les famílies i els col·la-
boradors. Així mateix, també 
s’han entregat diferents repro-
duccions d’una obra creada per 
Sònia Alins.

GUILLEM SOLDEVILA

Helena Arnó i Enric Herrera mostrant el cartell de l’acte.

❘ LLEIDA ❘ Més de 10.000 per-
sones han utilitzat el servei
posat en marxa la setmana
passada per poder facilitar
la localització dels difunts
al cementiri de Lleida. Així,
entre els quatre dies previs
a Tots Sants i el mateix 1 de
novembre es van registrar un 
total de 10.933 accessos, amb 
una xifra màxima de 3.419

el dia 28 d’octubre, dia en el 
qual es va anunciar el servei. 
La regidora de Salut Pública, 
Montse Pifarré, va destacar 
el treball de depuració dels 
més de 100.000 registres, 
des de l’any 1806 fins ara, 
de la base de dades de l’ajun-
tament i que han permès ubi-
car més del 80 per cent dels 
nínxols.

Deu mil visites al web 
per localitzar difunts

TECNOLOGIA TOTS SANTS

Activitats de la Setmana del Vi Català a Lleida

❘ LLEIDA ❘ La Setmana del Vi Català arranca avui amb més d’un 
centenar d’activitats amb el vi com a protagonista. Entre
les propostes a Lleida, durant el dia d’avui hi haurà un 10%
de descompte en vins catalans a la botiga La Bodega de les
Borges Blanques. Per demà estan previstes visites guiades
als cellers Lagravera (Alfarràs), Clos Pons (l’Albagés), i Mas 
Blanch i Jové (la Pobla de Cérvoles).

Ruta de refugis antiaeris a la Pobla de Segur

❘ LA POBLA DE SEGUR ❘ La Pobla de Segur ha estrenat una ruta
informativa per divulgar les conseqüències de la Guerra Ci-
vil al municipi. La ruta uneix els diferents refugis antiaeris
construïts al territori amb les centrals hidroelèctriques al llarg
d’un recorregut d’uns tres quilòmetres, aproximadament,
contextualitzat amb nou cartells informatius.


