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REDACCIÓ. LLEIDA

Coordinat per l’Oficina de Des-
envolupament i Cooperació
(ODEC)de laUniversitatdeLlei-
da (UdL), a petició de la Comis-
sió 3.4 (que aplega tres entitats
que treballen pel 4t Món: Càri-
tas, laFederacióCatalanadeVo-
luntariat Social i la Coordinado-
ra d’ONGDde Lleida), laUdLha
engegat un programa pilot per
introduir en la docència dels
graus, les causes i les conse-
qüències de la pobresa i com es
pot lluitar contra aquesta injus-
tícia des des la pràctica profes-
sional de cada titulació.

El programa Aules contra la
pobresa forma part d’una inici-
ativa més àmplia per a la inclu-
sió de continguts i competènci-
es en el terreny de la coopera-
ció per al desenvolupament al
currículum educatiu de la UdL.
D’aquíalmesde juny,7assigna-
turesdelsgrausdeMedicina, In-
fermeria, Fisioteràpia, Dret i
Economia,Turisme i Enginyeria
Agrària, imparteixendoscrèdits
de docència reglada, per tant
avaluable, sobre la pobresa. El
curs vinent s’espera incorporar
aquesta temàtica a la resta de
graus.

Personal de l’OCDE s’encar-
rega d’impartir la part general
delmòdul (causes, efectes i llui-
ta contra la pobresa) i col·labo-
ra amb el professorat de cada
matèria per centrar el mòdul
específic iorganitzar lapostaen
comú amb l’estudiantat.

L’objectiu, sensibilitzar i tre-
ballarpereradicaraquesta lacra
que, dia a dia afectamés perso-
nes arreu del món, i més a prop
de casa nostra. A tal d’exemple,
i segons dades de la Sindicatu-
ra de Greuges de Catalunya, a
un 23,7% dels infants de Cata-
lunya.

Elsmotiusde lapobresaes
debatenaclassea laUdL
Pla pilot per introduir en la docències la lluita contra aquesta injustícia social

Plusfresc
col·labora
enla lluita
alcàncer
Un ‘plus’ de solidaritat

REDACCIÓ. LLEIDA

Plusfresc, la cadena de super-
mercat líder en productes fres-
cosa lescomarques lleidatanes,
reafirma el seu compromís amb
l’entorn, els clients i la qualitat
col·laborant ambdiferents inici-
atives de caire social, un eix de
responsabilitat social corpo-
rativa que ha format part de la
companyia des dels seus inicis i
que no ha deixat de banda al
llarg dels gairebé 85 anys que
porta en actiu.

Undelsprincipalseixoscol·la-
boratiusdelssupermercatsPlus-
fresc per a aquest mes de març
col·laboracióamblavendadelo-
teria contra el càncer. Volun-
taris de l’Associació Espanyola
Contra el Càncer (AECC) oferi-
ran loteria nacional als establi-
mentsPlusfrescdelcarrerBisbe
MartinRuano,12,carrerCamíde
Picos, 6 i el del carrer Baró de
Maials, 107cadadivendres idis-
sabte al llarg de tot el mes. Els
beneficis obtinguts d’aquesta
venda es destinaran íntegra-
ment a l’AECC, contribuint així
amb la seva tasca de lluita con-
traunadelesmalaltiesqueafec-
ta actualment a més persones.

PROMOCIÓDELS
ESTUDISABARCELONA

LaUniversitatdeLleida (UdL)
va promocionar la seva oferta
docentaBarcelona,enelmarc
delacelebraciódel25èSalóde
l’Ensenyament i l’11è Saló Fu-
tura que va tenir lloc del 12 al
16demarç . LaUdLfaespeci-
al incidènciaenlesdoblestitu-
lacions.Entre lesnovetats,tro-
bemCiències de l’Activitat Fí-
sica i de l’Esport i Fisioteràpia
(5 anys), i Educació Primària i
Ciències de l’Activitat Física i
de l’Esport (5 anys).

Tàrrega lluita contra l’intrusismeaudiovisual
L’Ajuntament deTàrrega ha expressat el seu suport a la cam-
panya de la COELL per detectar i combatre l’intrusisme pro-
fessional dins el sector audiovisual.

AJUNTAMENT DE TÀRREGA

7empreses rebenajutsper fomentar la igualtat
La subdelegada del Govern a Lleida, Inma Manso, va rebre
divendres representantsde les7empresesquehanestatsub-
vencionades per implantar plans d’igualtat.

SUBDELEGACIÓ DEL GOVERN

L’EscoladeSobreestands
apostaper laconservació
REDACCIÓ.TÀRREGA

L’Escola de Sobreestants va ini-
ciar a finals de febrer un curs de
300horesdeduradatitularCon-
servació i explotació de carrete-
res, l’objectiudelqualéspropor-
cionar una formació específica
sobre aquesta temàtica.

ElCarballeira,unade les
10millorsmarisqueries
REDACCIÓ. LLEIDA

El restaurant Carballeira ha es-
tatescollit comunade les10mi-
llors marisqueries de l’estat es-
panyol, segons la guia Los 100
mejoresdelaGastronomiaEspa-
ñola, promoguda per l’empresa
Solan de Cabras.

El 1rCurs l’Oleoturisme
arrencaamb30 inscrits
REDACCIÓ. LAGRANADELLA

L’Escola de Capacitació Agrària
(ECA) de les Borges Blanques i
l’Associació pel Foment del Tu-
risme a les Garrigues han pro-
gramat el 1r Curs d’Oleoturisme
a les Garrigues, que finalment
ofereix 30 places.

REDACCIÓ. LLEIDA

L’Associació Antisida de Lleida
haajudat,desdel2006,a trobar
feina a 156 persones gràcies a
Incorpora, el programa d’Inte-
gració laboraldel’ObraSocial“la
Caixa”. En concret, el 2013 l’en-
titatvaatendrea89nousbene-
ficiaris i va inserir laboralment a
63 persones en risc d’exclusió
social. Amés, tambéesva aten-
dre a 10 persones amb alguna
discapacitat i es va aconseguir
feinaper a 5. En total, l’Associa-
ció compta amb una borsa de

candidats de 466 beneficiaris,
atesos des de 2006 a 2013.

Com a membre participant
del Programa Incorpora, en
aquests 7 anys, l’Associació ha
visitat un total de 85 empreses
lleidatanes per informar-los
d’aquest programadirigit aper-
sones amb gran dificultat per
trobar feina com són persones
ambVIHi/sida i familiars, treba-
lladores del sexe, parats de llar-
ga durada, immigrants, joves
amb poca formació i exreclu-
sos, entre d’altres.

L’AssociacióAntisidade
Lleidaajudaa trobar
feinaa 156persones
L’entitat informa85 empreses sobre ‘Incorpora’

REDACCIÓ. LESBORGESBLANQUES

L’alcaldedelesBorgesBlanques,
EnricMir, i el president del Con-
selldeLleidadePIMECComerç,
Manel Llaràs, es van reunir la
setmana passada a la seu de la
patronal, a Lleida, per estudiar i
valorar iniciaraccionsconjuntes
per donar suport al comerç de
proximitat del municipi.

L’alcaldede lesBorgesvade-
clararque“ésabsolutamentpri-
oritari dedicar tots els esforços
possibles per enfortir el comerç
local, un sector vital del nostre

teixit econòmic, bàsic en mo-
ments de dificultats i de possi-
blescanvis.Per aquestmotiu és
primeraprioritatpernosaltresel
recolzament i l’assistència des
delsmitjanspúblicsquebusquin
enfortirel comerçmunicipal,vist
com a senyal d’identitat local”.

Per lasevabanda,ManelLla-
ràs va assegurar que “l’aliança
entre el sector públic i el privat
és fonamental per debatre en
profunditat les problemàtiques
delcomerçdelmunicipi i confec-
cionar un full de ruta”.

LesBorges iPimecLleida
estudienaccionsd’ajuda
alcomerçdeproximitat
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