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❘ TÀRREGA ❘ La parròquia deTàr-
rega i l’AssociacióAlba van en-
tregar ahir les claus dels primers
habitatges de la ciutat destinats
a persones en risc d’exclusió so-
cial, amb una discapacitat o no,
que volen viure de forma inde-
pendent. L’immoble està situat
al cèntric carrer Major de la ca-
pital de l’Urgell i els seus usua-
ris rebran, a més, el suport de
professionals perquè la seua
adaptació a la vida independent
sigui millor. Es tracta dels pri-
mers habitatges de la ciutat ce-
dits per la parròquia per a
aquesta finalitat social amb llo-
guers a baixos preus, entre 150
i 360 euros, incloent-hi la llum,
el gas i l’aigua.

Segons la directora de l’Asso-
ciacióAlba, MaiteTrepat, l’ob-
jectiu és abaixar el cost de l’ha-
bitatge per a les persones que
volen tenir una vida autònoma,
i per això va fer una crida per-
què hi hagi més ofertes d’aquest
tipus. Fins ara, 18 usuaris de
l’entitat han sol·licitat poder por-
tar una vida independent (i ja
s’atén 14 d’aquestes a través
d’un programa de suport a la se-
ua pròpia casa). Entre elles, Su-
sanaValls, la primera inquilina
d’aquests pisos, que va ser do-
nat a la parròquia per un parti-
cular. “És una gran ajuda per a
les persones que volem viure en
parella i tenim dificultats eco-
nòmiques”, va manifestar. L’im-
moble disposa de quatre habi-
tatges, dos d’individuals, un per
a dos persones i un altre per a
tres. Paral·lelament, s’estan du-
ent a terme tallers per viure de

Pisos per a la integració aTàrrega
La parròquia cedeix a l’Associació Alba un immoble per a persones en risc d’exclusió social ||
Usuaris de l’entitat pagaran un lloguer simbòlic i podran portar una vidamés autònoma
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Jornades d’Aspid per ajudar a
promocionar les empreses lleidatanes

INICIATIVADEBAT

La jornada va tenir lloc ahir a la Diputació de Lleida.

❘ LLEIDA ❘ Potenciar el valor de les
marques empresarials.Aquest
va ser l’objectiu de l’edició nú-
mero 19 de les jornades tècni-
ques que cada any organitzen
l’Associació de Paraplègics i Dis-
capacitats Físics de Lleida (As-
pid), en un acte que va tenir lloc
a la Diputació de Lleida i que
va comptar amb uns 40 inscrits.
Sota el lema Potenciem el valor
de la nostra marca, les jornades
volen convertir-se en un espai
de debat i aportar eines per pro-

mocionar tot tipus d’empreses
i adaptar-les a les necessitats par-
ticulars de cada una d’aquestes.
Per a això, compten amb l’apor-
tació d’experts que recomanen
estratègies que es puguin apli-
car perquè la marca sigui un
èxit.

La presidenta d’Aspid, Bibi-
ana Bendicho, va destacar que
“volem ajudar les pimes de Llei-
da a trobar les estratègies que
els permetin assolir els seus rep-
tes perquè moltes vegades des-

coneixen el valor que realment
té la seua marca”. David Bala-
guer, especialista en màrque-
ting, va obrir una jornada en què
va destacar que dos factors bà-
sics per superar la crisi són la
valentia i la transmissió d’una
sèrie de valors al client. Bala-
guer considera que “amb la cri-
si ens movem en un ambient
d’incertesa i inseguretat, quan
el que cal fer és escoltar el mer-
cat i començar a prendre deci-
sions”.
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forma autònoma perquè durant
el 2015 tots els habitatges siguin
ocupats, amb un total de sis in-
quilins. Els contractes tenen una
durada de tres anys.

En l’actualitat, l’Associació
Alba té dos residències aTàrre-
ga, LlarAlba i Ca n’Aleix, on vi-

uen 13 i 37 persones, respecti-
vament. En els últims anys, ha
augmentat entre el col·lectiu la
demanda de pisos perquè per-
sones puguin viure amb un alt
grau d’autonomia amb la super-
visió d’un suport puntual.Tre-
pat va assegurar ahir que aques-
ta cessió “permetrà complir el
desig de persones que manifes-
ten que volen anar a viure en
parella o en un pis amb uns
companys i poder fer la seua vi-
da com tothom”.

D’altra banda, el rector de
Tàrrega, Josep M.Vilaseca, es
va mostrar satisfet, ja que “la

voluntat de la parròquia és con-
tribuir a les millores socials i aju-
dar les persones que tenen
menys oportunitats”. En un fu-
tur, l’AssociacióAlba projecta
també la recuperació dels bai-
xos de l’edifici per destinar-los
a seu de trobades per tal de fo-
mentar les relacions entre els
usuaris de l’associació i la ciu-
tat.

A l’acte oficial d’entrega de
les claus van assistir també l’al-
caldessa deTàrrega, Rosa M. Pe-
relló, i el director de Programes
Socials i Habitatges de la Gene-
ralitat, Josep M. Batlle.

PREVISIÓ

Ahir es va fer entrega de
les primeres claus i s’espera
que el 2015 hi entrin a
viure cinc persones més

Imatge de l’entrega de claus a una de les usuàries que va tenir lloc ahir a Tàrrega.
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AcordsdeDown
Lleidapera la
inserció laboral
dels seususuaris

■ L’entitat Down Lleida
ha firmat dos convenis de
col·laboració, d’una ban-
da amb l’empresa Rome-
ro Polo i de l’altra amb la
delegació lleidatana del
sindicat CCOO amb l’ob-
jectiu de promoure la in-
serció laboral dels usuaris
del projecte Integra XXI
de l’entitat. Els acords
s’emmarquen en les actu-
acions de responsabilitat
social corporativa d’em-
preses i administracions
públiques per vetllar per
la contractació de perso-
nes amb algun tipus de dis-
capacitat.

D’aquesta forma, tam-
bé s’aconsegueix fer peda-
gogia de la importància
que té la contractació de
persones amb un alt risc
de no poder accedir al
mercat laboral. El progra-
ma Integra XXI de Down
Lleida compleix aquest
any el seu desè aniversa-
ri i ho fa donant suport a
51 joves amb síndrome de
Down, una xifra que ha
crescut espectacularment
en aquesta dècada. Divuit
d’aquestes persones tenen
actualment un contracte
laboral, la majoria de ca-
ràcter indefinit.


