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Altruisme amb Alba deTàrrega

Solsona elegeix
la nova pubilla
entre tres aspirants

Dos particulars i Agrat donen tres piscines per reposar la que van sostreure
aquesta setmana || L’entitat, “molt sorpresa” per l’allau d’oferiments
ASSOCIACIÓ ALBA

A. GUERRERO

❘ TÀRREGA ❘ Els usuaris de l’Associació Alba de Tàrrega podran
fer activitats aquàtiques de nou.
Serà gràcies a l’altruisme de dos
particulars i l’entitat de joves
Agrat, que donaran piscines de
plàstic a l’entitat després que
denunciés dimecres que els havien robat la piscina que tenien
a l’exterior del recinte del centre ocupacional a la capital de
l’Urgell (vegeu SEGRE de dijous). Des de la denúncia a Facebook, l’entitat no ha parat de
rebre mostres de solidaritat i de
persones que s’ofereixen per
buscar fórmules per reposar la
piscina sostreta.Alguns van proposar, per exemple, fer una
col·lecta.
“Estem molt contents i sorpresos per la resposta de la gent.
El nostre objectiu no era fer una
crida perquè la gent ens oferís
diners o piscines sinó per denunciar la falta de sensibilitat”,
asseguraven ahir des de l’Associació Alba.
Un dels benefactors és un veí
deTàrrega que ha donat una piscina de cinc metres de llarg i
25.000 litres de capacitat i que
fins i tot s’ha encarregat de buscar la bomba que li faltava per
posar-la en marxa, van explicar
des de l’entitat. Aquesta piscina la col·locaran en lloc de la
sostreta.
Les altres dos s’instal·laran al
centre ocupacional L’Espígol
que l’associació té a Cervera i a
la llar Aleix de Tàrrega, una re-

❘ SOLSONA ❘ El municipi de Solsona elegeix avui la nova pubilla d’entre tres aspirants. Per
decidir quina d’elles serà la
guanyadora hauran de superar un conjunt de proves sobre cultura general, a més
d’una entrevista. El nom de
la nova pubilla es donarà a
conèixer avui mateix durant
l’acte de comiat de les joves
de l’any passat a la plaça de
Sant Pere.

ARTESANIA

Vuitanta puntaires
es reuneixen a la Seu

Aquesta és la piscina que van sostreure i que ara serà reposada gràcies a la donació que han rebut.

❘ LA SEU D’URGELL ❘ La Seu d’Urgell acollirà diumenge al matíl la 19a Trobada de Puntaires. En aquest acte es donaran cita unes vuitanta puntaires procedents de tot Catalunya i Andorra a la capital de
l’Alt Urgell per mostrar els
seus treballs artesanals.
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sidència per persones amb discapacitat intel·lectual. Una
d’aquestes és la que han donat
des de l’associació de jovesAgrat
i que van ser utilitzades recentment en la gimcana Flèndit.
L’objectiu és que la setmana que
ve ja estiguin instal·lades.
L’Associació Alba fa quaranta anys que lluita per la integració de les persones amb discapacitat a l’Urgell i la Segarra. En
l’actualitat atén 245 persones
en els seus diversos centres ocupacionals, escoles, pisos i residències.

SOLIDARITAT

La campanya
‘Mulla’t’, a les Borges

Els lladres van perforar la tanca i es van emportar la piscina.

❘ LES BORGES BLANQUES ❘ La capital de les Garrigues acollirà
demà a les piscines municipals la campanya Mulla’t per
l’Esclerosi Múltiple. Per això,
l’entrada serà gratuïta i s’organitzaran batejos de submarinisme.

AMADO FORROLLA

ORFEÓ LLEIDATÀ

Presentació del conveni ahir a l’Orfeó Lleidatà.

Creu Roja i l’Orfeó col·laboren a
favor dels nens en exclusió social
Festa major al Camí de Montcada ■ Els veïns de la partida del Camí de Montcada de Lleida van

donar el tret de sortida ahir a la festa major amb un sopar de germanor i la proclamació de les
pubilles. La festa s’allargarà fins demà i no hi faltarà la Transéquia.

❘ LLEIDA ❘ El president de la Fundació Orfeó Lleidatà, Antoni Soliva, i la presidenta de
Creu Roja Lleida, Dolors
Cuirà, van firmar ahir un
conveni a favor dels nens en

risc d’exclusió social.Aquest
acord permetrà als petits participar en les activitats de
l’Orfeó a la seua escola musical i en el casal artístic EstiuArt.

