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REDACCIÓ
❘ LLEIDA ❘ El programa d’integra-
ció laboral de l’Obra Social La 
Caixa, Incorpora, va crear 577 
llocs de treball a les comarques 
de Lleida el 2015. Es tracta de 
llocs de treball destinats a col-
lectius en situació de vulne-
rabilitat, com persones amb 
discapacitat, aturats de llarga 
durada, exreclusos, joves en 
risc d’exclusió, immigrants i 
víctimes de violència de gène-
re. Els llocs de treball creats en 
el marc del programa Incorpo-
ra suposen un augment de 75 
places respecte al 2014, quan 
es van firmar 502 contractes. 
La implicació de 182 empre-
ses lleidatanes i nou entitats de 
caràcter social han fet possible 
que s’arribés a aquesta xifra, 
segons fonts de l’Obra Soci-
al La Caixa. Una figura clau 
per aconseguir aquests resul-
tats són els tècnics d’inserció, 
una xarxa de divuit persones 
a Lleida que fan les funcions 
d’acompanyament.  

Des que es va crear el pro-
grama Incorpora fa deu anys, 
un total de 8.807 persones de 
Lleida en risc d’exclusió van 
trobar una ocupació i 2.412 van 
aconseguir una total reinser-
ció a la societat (vegeu SEGRE 
de dimecres). D’altra banda, 
una de les línies de treball 
prioritàries d’aquest any del 
programa Incorpora ha estat 
l’autoocupació.

Feina per a 577 lleidatans  
en risc d’exclusió social
Gràcies al programa Incorpora de l’Obra Social La Caixa || Són 
75 llocs de treball més que el 2014, generats per 182 empreses

OCUPACIÓ REINSERCIÓ

El programa Incorpora crea feines a tots els sectors.

Balanç d’una dècada. El programa Incorpora de l’Obra Soci-
al La Caixa ha atès 8.807 persones a les comarques de Lleida 
des del 2006, de les quals 2.412 van aconseguir la reinserció 
social. De les persones que van trobar feina en aquests deu 
anys, 824 tenien algun tipus de discapacitat i 1.588 estaven en 
risc d’exclusió social.

Les xifres del 2015 a Espanya. L’Obra Social La Caixa ha fa-
cilitat la creació de 23.626 llocs de treball a Espanya el 2015, 
una xifra molt superior als 18.405 llocs de treball generats el 
2014. Un total de 8.723 empreses i 370 entitats socials s’han 
implicat en el projecte.

Nova línia d’actuació. Una nova línia d’actuació del progra-
ma és la creació dels anomenats Punts d’Autoocupació Incor-
pora, l’objectiu dels quals és facilitar acompanyament i accés 
a microcrèdits socials per finançar emprenedors.

LES CLAUS

OBRA SOCIAL LA CAIXA

❘ LLEIDA ❘ Més de 260 alum-
nes de 24 escoles i instituts 
de Lleida, Osca i Saragossa 
participaran avui al Centre 
de Cultures de la Universi-
tat de Lleida en el torneig 
classificatori de la First Le-
go League, una competició 
de construcció de robots 
que inclou la presentació 
d’un projecte científic i que, 
en aquesta edició, està dedi-
cada a la gestió dels residus. 
Per primera vegada, també 
se celebrarà un torneig jú-
nior, dirigit a nens de 6 a 9 
anys, que comptarà amb la 
participació de cinc equips 
de quatre escoles de Lleida 
i Saragossa. L’acte, que or-

ganitza l’Escola Politècni-
ca Superior de Lleida, bat 
aquest any rècord de parti-
cipants. Si a la primera edició 
va comptar amb setze grups 
d’entre tres i deu membres, 
ara ja són trenta-dos. Més de 
130 voluntaris treballaran 
en aquesta cinquena edició, 
a més de la col·laboració de 
l’empresa d’inserció laboral 
Troballes. En paral·lel al con-
curs de robots, fora del Cen-
tre de Cultures i Cooperació 
Transfronterera hi haurà un 
circuit de cotxes elèctrics i 
una exposició de maquinària 
per al tractament de residus, 
i, a l’interior, es desenvolupa-
ran diferents tallers.

Rècord de participació  
i torneig júnior a la lliga 
de robots avui a la UdL

ACTIVITATS COMPETICIÓ

Curs de batuts i sucs saludables
❘ LLEIDA ❘ La nutricionista Antonieta Barahona oferirà dimarts 
vinent un curs per aprendre a preparar batuts i sucs salu-
dables. El taller comença a les 19.00 i costa 20 euros amb 
degustació inclosa.

App per detectar terratrèmols en temps real
❘ BARCELONA ❘ L’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya 
ha creat una nova aplicació gratuïta per conèixer, en temps 
real, els terratrèmols que es produeixen al món.

El mal caràcter perjudica la salut cardiovascular
❘ MADRID ❘ Les persones amb mal caràcter i agressives presenten 
un risc més elevat de desenvolupar malalties cardiovasculars, 
segons la Societat Espanyola d’Hipertensió.

L’ajuntament  
de Guissona es 
posa la gorra 
contra el càncer
El primer cop que se 
suma a la campanya

SANITAT AFANOC

La corporació municipal en ple es va posar la gorra contra el càncer infantil.

❘ GUISSONA ❘ El ple de la corporació 
municipal de Guissona s’ha unit 
a la campanya Posa’t la gorra 
de l’associació Afanoc i que té 
com a principal objectiu sen-
sibilitzar la societat i donar a 
conèixer l’existència del càncer 
infantil per normalitzar la ma-
laltia i pal·liar les necessitats que 
sorgeixin al nen i als familiars a 
partir del diagnòstic.

Amb l’adhesió a la campanya, 
per primera vegada, les gorres 
dissenyades per Roser Capde-
vila es venen a les oficines de 
l’ajuntament d’aquesta localitat 
de la Segarra, que s’ha convertit 
en un punt de venda autoritzat. 
Les gorres, que costen set euros, 

AJUNTAMENT DE GUISSONA

serveixen d’entrada per assistir 
a la festa Posa’t la gorra, que 
se celebrarà diumenge vinent, 
28 de febrer, a la Seu Vella de 
Lleida. 

S’ha de destacar que la cam-

panya Posa’t la gorra és la prin-
cipal font de finançament dels 
serveis que porta a terme Afa-
noc, per això Guissona s’afe-
geix a la campanya: per ajudar a 
aconseguir més recursos i donar 

resposta a les necessitats de les 
famílies que es beneficien, so-
bretot, dels serveis de la Casa 
dels Xuklis, un allotjament gra-
tuït a Barcelona mentre dura el 
tractament.

L’Escola de 
Pastors inicia un 
nou curs amb 
setze inscrits

FORMACIÓ

❘ MONTENARTRÓ ❘ Dilluns s’ini-
cia un nou curs de l’Escola 
de Pastors de Catalunya a 
Montenartró (Pallars Sobi-
rà). S’hi han inscrit un total 
de setze persones, provinents 
de Catalunya, València i Na-
varra. Deu dels nous alumnes 
de l’Escola de Pastors, que 
iniciarà el seu vuitè curs, són 
homes i sis són dones. 

Les edats de la nova pro-
moció estan compreses entre 
els dinou i els quaranta-cinc 
anys, amb una mitjana de 
vint-i-vuit anys. El 55 per 
cent dels nous alumnes pro-
venen de l’entorn rural i la 
meitat tenen estudis univer-
sitaris. El 33 per cent es tro-
bava a l’atur en el moment 
en què van ser seleccionats 
per formar part de l’Escola 
de Pastors.


