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Escolars d’Alpicat van conèixer el dia a dia dels discapacitats.

ASPID

S. DIEGO
❘ LLEIDA ❘ El Centre de Recursos
per a l’Autonomia Personal, la
Prevenció de la Dependència i
laVida Independent (Crapvi), li-
derat perAspid en col·laboració
amb Creu Roja, la Fundació Es-
clerosi Múltiple iAremi, ha ini-
ciat aquest any un nou progra-
ma d’educació i sensibilització
a les escoles sobre la discapa-
citat física. L’objectiu és donar
a conèixer als alumnes de ter-
cer i quart de primària la reali-
tat amb la qual viuen les perso-
nes amb discapacitat i els reptes
als quals s’enfronten cada dia.

Montse Bertran, expresiden-
ta d’Aspid, va explicar ahir que
el programa La vida indepen-
dent des de l’escola és una de
les principals novetats d’aquest
any 2014. El projecte es va po-
sar en marxa aAlpicat dilluns
passat i preveu arribar a una
quinzena d’escoles i 600 alum-
nes. “La millor manera de sen-
sibilitzar la societat sobre la dis-
capacitat és començar amb els
nens petits”, va afirmar Bertran.

El programa consisteix en una
xarrada oberta a preguntes i ac-
tivitats “pràctiques” perquè els
alumnes aprenguin a través del
joc què sent una persona amb
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discapacitat, ja sigui visual o de
mobilitat.

Els responsables d’Aspid van
explicar aquest nou projecte en
el marc de la presentació del ba-
lanç d’activitat del Crapvi du-
rant el 2013. Es tracta del pri-
mer centre de recursos d’aques-
tes característiques que es des-
envolupa a Catalunya i repre-
senta la suma dels serveis de les
entitats participants, afavorint i
potenciant el treball en xarxa
amb l’objectiu de racionalitzar
els recursos existents.

El Crapvi va atendre l’any
passat a 1.632 persones, 491
més que l’any anterior.Aquest
augment d’usuaris es deu prin-
cipalment a un major coneixe-
ment del servei per part dels
usuaris i als efectes de la crisi,
segons Bertran. El tipus de de-
mandamés sol·licitada és la d’in-
formació i assessorament sobre
el servei d’ajudes tècniques, ai-
xí com la d’orientació en acces-
sibilitat i adequació de l’habitat-
ge.

El Crapvi ha estat subvencio-
nat pel ministeri de Sanitat, Ser-
veis Socials i Igualtat per segon
any consecutiu. El 2012 va re-
bre 50.000 euros, mentre que
l’any passat aquesta quantitat
va ascendir fins als 62.000 eu-
ros.

LESCLAUS

Usuaris. Durant el 2013, el Crapvi va atendre 1.632 persones, 491
més que l’any anterior. La mitjana d’edat oscil·la entre els 36 i els 65
anys i el 67 per cent de les persones ateses són dones.

Demandes. Els serveis més sol·licitats són els d’informació i asses-
sorament, així com el servei d’ajudes tècniques i l’orientació en ac-
cessibilitat per a la llar.

Reptes.Ampliar la xarxa de serveis i potenciar la sensibilització, co-
mençant pel programa educatiu en una quinzena d’escoles.

X. SANTESMASSES

Dissenyen52 capgrossosa l’escola rural El Sió■ La zona escolar rural ZER El Sió, que agrupa Butsè-
nit d’Urgell,Ventoses, Preixens i Puigverd d’Agramunt, ha conclòs un projecte interdisciplinari amb
els alumnes des de P3 fins a sisè de primària consistent en el disseny de 52 capgrossos, tants com
alumnes, que lluiran el pròxim dissabte durant la festa major de Preixens. Els artistes Jordi Coli-
lles, Jaume Ribalta i Luisa Gabarra han assessorat els alumnes.

SALUTDIADELDONANT
HUAV

L’Arnau de Vilanova va acollir ahir una taula informativa.

Animenaparlar amb la família
la voluntat dedonar els òrgans
❘ LLEIDA ❘ Responsables de la uni-
tat de trasplantaments de l’Ar-
nau deVilanova van fer ahir
una campanya de sensibilitza-
ció coincidint amb la celebra-
ció del Dia del Donant. Mari-
ona Badia, coordinadora de la
unitat, va afirmar que l’any pas-
sat nou lleidatans van donar

els seus òrgans i que, gràcies
a ells, es van poder fer 31 tras-
plantaments. “És molt impor-
tant parlar sobre la voluntat de
donar els òrgans, perquè nor-
malment decideix la família”,
va explicar, i va afegir que hi
ha un carnet de donant que es
pot firmar i portar-lo a sobre.

SOCIETAT

La Seu celebra el Dia
delMedi Ambient

ACTIVITATS

❘ LA SEUD’URGELL ❘ La conferència
Vol la Seu apagar les estre-
lles (avui, 20.00 hores) i una
observació astronòmica (de-
mà, 21.45 hores) són les dos
activitats organitzades a la ca-
pital de l’Alt Urgell per com-
memorar el Dia Mundial del
MediAmbient.

Donatiu al Fons
d’Ajuda de Solsona

SOLIDARITAT

❘SOLSONA ❘ L’associació Petjades
ha entregat 6.000 euros al
Fons d’Emergència Social de
Solsona recaptats amb una ca-
ragolada solidària a la Fira de
Sant Isidre. L’objectiu és aju-
dar famílies amb pocs recur-
sos.

Servei d’Antisida
sobre sexualitat i
anticoncepció

JOVENTUT

❘ LLEIDA ❘ L’associacióAntisida
de Lleida ha posat en marxa
un servei per a joves sobre se-
xualitat i anticoncepció. Una
infermera és al capdavant de
la consulta que s’ofereix els
dimecres de 16.30 a 19.00
hores a la seu de l’entitat (car-
rer Lluís Besa, 17) per aten-
dre temes de sentiments,mè-
todes anticonceptius, emba-
ràs, elVIH i altres infeccions
sexuals.

Viure la discapacitat des de l’escola
Aspid estrena un programa de sensibilització amb escolars de primària || El seu centre
de recursos Crapvi va atendre 1.632 persones el 2013, 491més que l’any anterior

Lanotícia, a
LleidaTelevisió

Vegeu el vídeo al
mòbil amb el codi.

CRAPVI

És un centre de recursos
per a persones amb
discapacitat per fomentar
la seua autonomia
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