


El Govern insta a contractar 
persones amb discapacitat
L’Auditori aplega prop de 750 persones en l’acte final 
de commemoració dels 60 anys de la Fundació Aspros
El conseller de Drets Socials, 
Carles Campuzano, va dir 
ahir que la Generalitat ha 
d’incentivar el compliment 
de la quota de reserva 
que estableix la llei estatal 
de la discapacitat, en què 
les empreses de més de 
50 treballadors tenen 
l’obligació de contractar 
persones amb discapacitat.

Lleida
XAVIER NADAL

Carles Campuzano va explicar 

que el Govern espanyol pretenia 

modificar les polítiques de con-

tractació de persones amb dis-

capacitat, que “si haguessin tirat 
endavant les propostes de l’Exe-

cutiu central, s’haurien reduït els 
incentius perquè les empreses 
contractessin persones”. Va dir 

que “el sector de la discapacitat 

ha pressionat molt i avui mateix 

s’ha anunciat que el govern feia 

marxa enrera”.  “Només treballen 

un 20% de les persones que te-

nen alguna discapacitat recone-

guda i, en el cas de la discapaci-

tat intel·lectual i en la general, no 

gaire més”, va apuntar. 

El conseller va dir que fins ara 
s’ha apostat per les llars-residèn-

cia però “ho hem de canviar per 

un sistema que doni els suports 

perquè la gent pugui viure a casa 
seva. Des del Departament hau-

rem de revisar la cartera de ser-

veis i ampliar el programa de su-

port a la pròpia llar”. 

El director executiu de la Fun-

dació Aspros, Enric Herrera, va 

instar les empreses a complir 

amb la llei per tal de contractar 

les persones amb discapacitat 

intel·lectual perquè “hi ha altres 
capacitats”. Va explicar que arran 

del Covid-19 han augmentat les 

persones amb malaltia mental 
que s’han adreçat a Aspros i va 

anunciar que “ara farem un pas 

més i oferirem els nostres ser-

veis a les persones en situació de 

vulnerabilitat, que són les grans 

afectades per la pandèmia”.  
Campuzano i Herrera van fer 

aquestes declaracions en el marc 

de l’acte final de celebració del 
60è aniversari de la Fundació As-

pros, que va reunir prop de 750 

persones a l’Auditori Enric Grana-

dos. La trobada, de caràcter fami-

liar i festiu, va reunir a l’equip de 
la Fundació, format per professio-

nals, famílies, persones usuàries, 
empreses i institucions, però 
també els lleidatans que van vo-

ler compartir aquest moment tan 
especial amb l’entitat.

L’acte, conduït per Sergi Gri-
mau, va comptar també amb la 

presència del president de la Di-
putació de Lleida, Joan Talarn, i 

l’alcalde de Lleida, Miquel Pueyo, 

entre d’altres autoritats.

La vetllada es va iniciar amb 

els parlaments de la vicepresi-

denta del Patronat de la Fundació 
Aspros, Rosa Mejón, i del director 

executiu, Enric Herrera. A conti-

nuació, es va donar pas als parla-

ments de les autoritats i, seguida-

ment, va tenir lloc una entrevista 

conjunta a persones vinculades a 

l’entitat lleidatana.
A la part central de l’acte va 

tenir lloc el concert del grup de 

gòspel Veus.kat i l’emocionant 

presentació de les “12 raons” 

d’Aspros, una iniciativa en la qual 
12 persones usuàries d’Aspros 

van sortir a l’escenari amb una 
samarreta, cadascuna d’elles re-

presentant un valor essencial de 

l’entitat. Al llarg de l’acte també 
es van  visionar diferents vídeos 
gravats per persones de la Funda-

ció Aspros.
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Les societats gastronòmiques de 

Lleida Els Amics del Bacallà, El 

Cauet del Segrià, GastroBacus i 
Lo Tall, juntament amb l’Escola 

d’Hoteleria i Turisme de Lleida 

(Eschotur Lleida) i BO de Sha-

lom-Fundació Ilersis, organitzen 
la tretzena edició del Xup Xup So-

lidari que se celebrarà el pròxim 

24 de novembre a partir de les 21 
hores a La Llotja de Lleida. Torna 

així el format original amb què va 
néixer aquesta iniciativa fa tretze 
anys i que, a causa de la pandè-

mia del Covid-19, es va haver de 

reconvertir en venda de lots so-

lidaris en les seves dues darreres 

edicions. El Xup Xup Solidari, a 
benefici dels programes Arrels de 

la Fundació Sant Ignasi de Loiola, 
serà un sopar amb tiquet de 45 
euros amb un menú elaborat pels 

organitzadors que constarà d’uns 

aperitius de benvinguda, un en-

trant, plat principal i postres.

El Xup Xup Solidari no seria 
possible sense la col·laboració 

de diferents empreses i entitats. 
Aquesta acció amb finalitats 

benèfiques va recollir en la darre-

ra edició 9.000 euros que es van 

lliurar a la Fundació Arrels Sant 
Ignasi per atendre les necessi-
tats individuals de persones amb 

problemàtica d’exclusió social a 
Lleida i promoure un procés de 

canvi personal i creixement que 

els permeti assolir una bona inte-

gració social.

El Xup Xup 

Solidari tindrà 

lloc el dia 24      

de novembre       

a La Llotja 

FOTO: MIssatges / Presentació de la iniciativa a l’Escola d’Hoteleria

La Catedral de Lleida va acollir 

ahir la missa en sufragi del bisbe 

Francesc Xavier Ciuraneta, mort 
l’11 de novembre de 2020, ara 

fa dos anys. El bisbe Salvador Gi-

ménez va presidir la celebració 

i va recordar la figura del prelat 
que serà recordat pel seu ferm 

compromís en la defensa de l’art 
del Museu de Lleida.

Missa per l’aniversari de la 

mort del bisbe Ciuraneta
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▶ PAISATGE
Aquarel·la sobre paper.

Espai Obert | Portfolis
LA MAÑANA ha creat la secció ‘Espai Obert’ per divulgar i promoure l’obra de tots els artistes lleidatans. Està a disposició dels creadors i les seves disciplines. 
Aquest diari respecta totes i cadascuna de les obres publicades. No obstant, no es fa responsable de l’estil, forma i contingut publicat pels artistes que hi prenen part.
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Una redactora del diari havia 
de participar en un programa 
radiofònic però els problemes 
tècnics van aparèixer. Final-
ment, una trucada pel What-
sApp va servir per sortir del 
pas. En acabar es va dirigir a 
una entitat bancària i només 
funcionava un dels caixers au-
tomàtics. Potser no era el seu 
dia, però està clar que tots es-
tem en mans dels capricis de 
les noves tecnologies.
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Enric Herrera

Director de la 
Fundació Aspros

Xavier Baró

Músic

Elon Musk

Propietari              
de Twitter

Felicitem la fundació pels seus 
60 anys i per l’acte de celebració 
i commemoració que va aplegar 
ahir a l’Auditori Municipal de Lleida 
prop de 750 persones.

Amb gairebé mig segle de carrera, 
el músic d’Almacelles segueix en 
forma. Està treballant en un nou 
disc i un nou llibre i demà al matí 
té prevista una actuació a La Baula.

L’empresari assegura que aquesta 
xarxa social està en risc de fallida 
i, mentre, alguns directius estan 
marxant de l’empresa. Twitter fa 
aigües per tot arreu. 

JOSEP PASCUAL

I   Josep Pascual   I   @Pascualcara  I

Comissariat per:  @cerclebellesartslleida ·  Cba Lleida  · youtube: @cerclebellesartsLleida
El fi no justifica 

els mitjans

La lluita contra el canvi climàtic 
és cabdal per conscienciar tant 
a la ciutadania com a les institu-

cions públiques i privades que si 
no movem fitxa els propers anys, 
serà irreversible. És per això que 
la lluita del moviment espontani 
Fridays for Future, que els darrers 
anys ha agrupat joves conscien-

ciats sobre el futur del planeta 
que cada divendres omplien les 
avingudes de ciutats europees i 
de la resta del món clamant que 
no hi ha cap pla B ni cap planeta 
B, i que entre tots estem acabant 
amb els recursos naturals que 
ens brinda el planeta. Aquesta 
lluita, més que necessària i que 
gràcies a la qual els governs s’han 
pres, encara més, seriosament 
les polítiques a favor de l’ecologia 
i la reducció dels gasos contami-
nants, entre d’altres polítiques 
que comprenen tant l’Agenda 
2030 de l’ONU com altres acords 
internacionals, no pot ser justifi-

cant pel vandalisme. No tot s’hi 
val. No nego que és important 
que la població prengui consci-
ència del problema, però ni Van 
Gogh, Monet, Warhol ni Goya 
en tenen cap culpa. Ni tampoc 
té cap culpa el patrimoni cultural 
ric i divers que tenim tant a Eu-

ropa com a la resta del món. Ni 
tampoc són culpables els milers 
de persones que visiten aquests 
quadres cada dia. Les accions 
que s’han repetit en cadena con-

tra quadres emblemàtics, que 
van desde enganxar-se amb pe-

gament al quadre fins a llençar-li 
puré de patata, són una falta de 
respecte als pintors i també als 
visitants que admiren les obres 
d’aquests artistes. Un consell, 
quan arriben les eleccions, aneu 
a votar, opcions contra els negaci-
onistes. No serà un acte vandàlic, 
però sí revolucionari.

ES FA SABER 

| Maria 
Mesegué
@mmmesegue |

Directe del camp
Descobreix aquí
la campanyaA bonÀrea som pagesos i ramaders des de fa més de seixanta anys. 

Cada dia portem els productes del camp a la teva botiga bonÀrea. 

Els nostres camps, granges i centres d’elaboració són molt a prop, 

perquè més proximitat és més sostenibilitat.

Arribem al teu plat sense intermediaris, això vol dir productes 

més frescos i millors preus. 

Directe del campbonarea.com


