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Tradicions. Ponts congrega milers de
persones i reparteix 12.000 racions de ranxo

ÒSCAR MIRÓN

Patrimoni. Fidels deixen diners per a la
il·luminació de la parròquia de Sant Llorenç

INFANTESA TALLER
ÒSCAR MIRÓN

Alumnes de l’escola Terres de Ponent de Lleida, ahir a l’’hospital d’óssos de peluix’.

ÒSCAR MIRÓN

Màxima concentració en una de les proves de diagnòstic.

Perdre la por a les bates blanques
Alumnes de Ciències de la Salut de la UdL organitzen un hospital d’óssos de peluix a la Bordeta ||
Més de 300 escolars d’entre 4 i 6 anys passaran per aquest taller fins dimarts vinent
GINA RAYMAT

❘ LLEIDA ❘ Perdre la por als metges i als hospitals i aprendre sobre la seua manera de treballar
per, al final, poder acudir-hi més
relaxats quan toqui. Aquest és
l’objectiu de l’hospital d’óssos
de peluix que ahir va obrir al
centre cívic de la Bordeta de la
mà de 80 estudiants voluntaris
de Ciències de la Salut.
Més de 300 escolars de Lleida d’entre 4 i 6 anys passaran
per aquest curiós hospital fins al
pròxim dimarts 24 de febrer.
L’Associació d’Estudiants de
Ciències de la Salut (AECS), in-

tegrada per estudiants de Medicina, Infermeria i Biomedicina
de la UdL, ha recuperat aquesta activitat després de cinc anys
sense celebrar-se.
Tots els nens han de portar un
osset de peluix i simulen que està malalt i que ells són el seu pare o la seua mare. L’hospital està distribuït en quatre espais: la
sala d’espera, la sala de consultes, la sala de radiografies i el
quiròfan. En aquest últim escenari els petits s’han de posar les
bates verdes, gorres i màscares.
Al final del recorregut, els participants poden pintar una radi-

ografia de la seua mascota de
peluix.
“El fet de venir aquí i simular
que el seu ninot està malalt fa
que els nens vegin que l’hospital no és un lloc tan seriós, que
hi ha uns protocols i que no han
de tenir por”, va explicar ahir
Laia Codina, estudiant de Medicina i voluntària de l’associació. “Els petits aprenen que els
metges no som aquí per intimidar-los, sinó que som persones
com ells i que ens preocupa el
mateix, en aquest cas que el seu
osset es recuperi”, va afegir. En
total, s’han programat 13 sessi-

ons amb sis escoles de Lleida en
diferents horaris que van de les
9.00 a les 14.45 hores.
Els alumnes de l’escolaTerres
de Ponent van ser els primers a
estrenar l’hospital ahir. Alguns
van sortir amb la idea ben clara
d’estudiar Medicina quan siguin
grans.
La notícia, a
Lleida Televisió

Vegeu el vídeo al
mòbil amb el codi.

Formació per a aturats
de llarga durada a Tàrrega
MaiteTrepat. La tècnica d’inserció de l’associació,Virtut Ribalta, va explicar que “organitzarem tres cursos gratuïts per a persones aturades de llarga durada”.
El de cuina compta amb la
col·laboració del xefAlbert Marimon (La Cava), de l’Hostal del
Carme deVilagrassa i New School. Els altres dos cursos seran
el d’operari de magatzem i el de
tècnic de vendes, informa X.
Santesmasses.

■ L’hospital d’óssos de peluix és un projecte establert al voltant del món
a través de la Federació Internacional d’Estudiants
de Medicina (IFMSA). Els
objectius són comuns a
tots els països: familiaritzar els nens i les nenes en
un ambient amistós i lúdic per poder acudir sense por a la consulta del pediatre.

X. SANTESMASSES

INTEGRACIÓ ASSOCIACIÓ ALBA

❘ TÀRREGA ❘ L’Associació Alba de
Tàrrega va inaugurar ahir el Punt
de Formació Incorpora de l’Obra
Social La Caixa amb l’inici d’un
curs d’auxiliar de cuina i cambrer amb un total de 20 alumnes amb risc d’exclusió social,
escollits d’entre 36 persones.
La iniciativa forma part del
projecte Enfoc que Alba ha posat en marxa amb l’objectiu “de
donar oportunitats d’inserció laboral a la població en general”,
segons la directora de l’entitat,

Una iniciativa
internacional

Imatge de grup dels alumnes del curs d’auxiliar de cuina i cambrer.

