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1.- SERVEIS D'ATENCIÓ A LES FAMILIES I POBLACIÓ EN GENERAL. ÀREA DE
FAMÍLIES
1.1.- Servei d'Intervenció Socio Familiar (SAF): Atenció Social

Atenció Social
Es tracta d’un servei social continuat, d’orientació i assessorament en temes socials o legals quan la
família així ho requereixi, també s’informa sobre recursos i ajudes existents. Dins d’aquest servei, es
presta suport continuat de la treballadora social que realitzarà seguiments familiars i coordinacions
amb els altres professionals de l’equip interdisciplinari.
Aquest servei el realitza la Treballadora Social de l’entitat i fa el filtratge de totes les persones que
arriben a la nostra entitat, ja sigui derivats d’algun servei, derivat també per un dels nostres
programes o pel seu propi peu demandant informació referent a algun familiar o conegut afectat per
un trastorn mental sever.
És un servei d’informació i assessorament en tema de salut mental a la població en general, famílies
desorientades, persones amb diagnòstic de salut mental... En aquest servei se’ls dóna informació
sobre recursos, suport en la tramitació i seguiment, segons la normativa vigent, de les prestacions
individuals i/o familiars a què té dret la persona que atenem. Aquesta funció implica una coordinació
entre els serveis socials del primer nivell (serveis públics i privats), així com amb la resta de serveis
existents en el territori per tal de millorar l’atenció a la demanda, serveis de què disposa l’entitat,
suport en les gestions i estudi del cas presentat.
Durant el 2020 s'han atès un total de 628 persones a la nostra entitat. Totes elles sol·licitaven
informació dels serveis i recursos tant de l'entitat com del territori.
Durant el 2020 la situació ha estat molt complicada per moltes persones. Molts dels nostres usuaris i
famílies han vist limitada la seva vida pel fet que s'empoderen de tots els serveis a que surtin, es
relacionin i deixin de banda el seu aïllament i des del març fins al juliol pràcticament han estat sols
tancats a la seva llar amb un seguiment telefònic per part dels serveis de psiquiatria.
L'entitat va reforçar tot aquest tema i tot el personal va realitzar un sobre esforç realitzant atencions
telefòniques, videotrucades i visites a domicili de dilluns a diumenge 2-3 cops al dia.
En les visites a domicili primava la necessitat de contacte personal quan l'ansietat incrementava.
Sempre amb les mesures adequades de prevenció.
Els seguiments portats a terme durant aquest any han estat a 490 persones, sobretot realitzats a les
famílies i persones amb trastorn mental sever.

C/Henri Dunant, 1, 25003 Lleida – Tel. 973 221019 / 973 231525
G-25318387
associacio@smponent.com – www.salutmentalponent.com

Per altra banda cada any ens sol·liciten entrevistes estudiants, tant de Batxillerat com de la UDL, i
coordinacions de diferents professionals per tal de conèixer més a fons la salut mental i els recursos
que podem oferir, i atencions telefòniques d'orientació, aquest any han estat en format online i les
consultes d'altres professionals eren en relació a problemàtiques de salut mental, inici de contacte
amb psiquiatria, necessitat d'habitatge.

DADES ESTADÍSTIQUES DE LES ATENCIONS:
TIPOLOGIA D'ENTREVISTES QUE DEMANDEN ATENCIÓ SOCIAL
De tots els casos vistos en total l'any 2020, 628 persones, els divideixo per grups, persones amb
diagnòstic que fan ells mateixos la consulta, familiars i altres on hi inclouria, estudiants, professionals
d'altres àmbits demandant informació sobre recursos de salut mental i població en general.

TIPOLOGIA DE VISITES
490

138

ACOLLIDA

SEGUIMENT
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DEMANDES PER EDAT
En l'àrea d'atenció social, totes les persones que van venir a l'entitat a informar-se sobre algun recurs
per edat, la franja que més sol·licita informació es la que es troba compresa entre els 51-60 amb 212
persones ateses i en segon lloc les majors de 60 anys 157 persones.

ATENCIONS PER TRAMS D'EDAT
212
157
134
108
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31-40

41-50
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+ 60

DEMANDES PER SEXE
Aquesta any 2020 les dones han realitzat més consultes a la nostra entitat i superen el nombre de
demandes dels homes: 410 dones i 218 homes.

ATENCIONS PER SEXE
410

218

Home

Dona
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FONTS PRINCIPALS DE DERIVACIÓ
Aquest any cal destacar que arrel
arrel de la situació de pandèmia les derivacions que ens van arribar van
ésser majoritàriament a través de CSM, i després ens van contactar persones que ja coneixen
l’entitat i demanaven orientació, els propis socis de l’entitat que demandaven suport i per últim
ú
altres recursos de la ciutat.
En aquesta gràfica cal destacar la quantitat alta de persones que han acudit per informar-se
informar
o
assessorar-se
se de serveis o ajudes i que ja estan vinculades a l’entitat com a sòcies o beneficiaris dels
diferents serveis que també són socis, unes 273 persones.. Altres persones han arribat ja sigui perquè
els hi ha recomanat un conegut, perquè els hi ha recomanat un professional del Santa Maria o
persones que fa anys que havien estat socis 111 persones.
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SERVEIS ON ES DERIVA LA PERSONA
Durant el 2020 amb la situació de pandèmia les derivacions es van adreçar més a rebre orientació
sobre els serveis de l'entitat, suport als propis socis de l'entitat per gestionar millor la convivència
amb el seu familiar afectat i gestionar dificultats
dificultats a nivell d'ajuts. Es va realitzar un seguiment més
acurat de les persones vinculades a la nostra entitat.
Les primeres visites des del març fins al juny es van fer de forma telemàtica a causa de l'estat
d'alarma i a partir del juny ja es van iniciar
inici visites presencials amb cita prèvia.
El servei dels qual es va sol·licitar més informació van ser el programa d'atenció social amb 81
persones ateses i sol·licitant seguiment, demanant informació, orientació i assessorament sobre els
nostres serveis, realitzant
ealitzant un acompanyament en tot el procés de la gestió de les ajudes i
orientacions amb un total de 397 persones.
persones Cal destacar que 49 persones han demanat informació
sobre el nostre recurs d’habitatge i de SAVI.
Cal dir que totes les entrevistes d'acollida
d'acollida que realitzo moltes vegades no s'acaba derivant al servei al
qual en un principi han sol·licitat ja que en la primera entrevista és valora si la persona s'adequa al
servei sol·licitat i per tant s'acaba derivant a un altre servei.
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VINCULACIÓ
Del total de 628 persones ateses durant el 2020, 489 persones s'han vinculat en algun dels serveis de
l'entitat, i 139 persones no han necessitat o no han cregut convenient vincular-se
vincular
a cap dels
programes que tenim.
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1.2.- Atenció Psicològica individual i grupal
1.2.1.- Atenció psicològica individual
Dins l'atenció social es demana el Servei d’atenció psicològica que pretén donar resposta als familiars
de persones afectades de malaltia mental, informació sobre els trastorns mentals, recursos, eines i
estratègies per tal de fomentar la seva millor convivència i enteniment de la salut mental.
S’intenta prevenir sobre estats emocionals negatius, i trastorns derivats de la problemàtica especifica
que suposa tenir un familiar amb una malaltia mental.
De Gener a octubre es van realitzar 15 entrevistes que demandaven atenció psicològica. Es van
realitzar les entrevistes de forma telemàtica, tan l’entrevista d’acollida com els seguiments amb la
psicòloga es feien va telefònica.
A partir de l’octubre es va contractar una psicòloga de famílies que va atendre:
- 5 familiars (dones), amb les quals es van fer en total 16 sessions
- 1 sessió a GAM d'usuaris, amb el nom: "Què és l'estigmatització en el context de la salut
mental, i com afrontar-ho?"
- 4 sessions teorico-pràctiques amb l'estudiant de pràctiques
1.2.2.- Atenció Psicològica Grupal: Grup Psicoeducatiu
L'any 2020 es va iniciar unes sessions formatives sobre Serveis per persones amb trastorn mental
existents al territori per a les famílies, primer es va explicar els serveis a famílies existents al territori,
el programa Incorpora d’inserció laboral i a partir d’aquí es va produir el confinament total a partir
del 13 de març i ens va obligar a deixar de banda totes les activitats i plantejar-les de forma
telemàtica.
Moltes de les famílies assistents no tenien accés a les noves tecnologies i es van enviar vídeos de
gestió del confinament, de gestió de l’ansietat pel tancament i poca cosa més.
Durant el 2020 es van iniciar els grups amb 15 persones però la informació s’enviava als 22 que
formaven part dels Grups d’ajuda Mútua, després de l'any de pandèmia l'assistència mitja es va
moure entre les 8-10 persones.
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1.2.3.-Grups d’Ajuda Mútua
Prèvia formació dins dels Grups Psicoeducatius, es programen reunions periòdiques entre les famílies
de persones amb un trastorn mental (problemàtica comú) amb la finalitat d’ajudar-se mútuament i
de desenvolupar estratègies i eines útils en la gestió de la malaltia mental.
Durant el 2020 van continuar trobant-se els 4 GAMs de l’entitat amb les dificultats afegides de la
pandèmia:
El GAM específic per a familiars de persones amb trastorns de la personalitat donada la seva
casuística concreta. El grup ha estat dirigit per una familiar per intentar donar més autonomia al
grup. S’han realitzat 3 sessions amb una mitjana de participació de 8 persones per sessió. Durant el
confinament la dinamitzadora feia trucades de seguiment. durant el 2020 l'assistència i la trobada
del grup es va reduir i nomé podien acudir a les reunions 5 persones. En iniciar-se l'estat d'alarma és
va frenar completament i en acabar-se no es va veure la necessitat de donar continuació al grup per
la idiosincràsia i particularitat de les famílies assistents.
El GAM de patologia variada es troba dirigit per un familiar formada com a dinamitzador de Grups
d’Ajuda Mútua, que prepara cada sessió i porta un seguiment del funcionament del grup i la seva
planificació. Durant el 2020 s’han realitzat un total de 10 sessions amb una mitjana d’assistència de 8-10 persones a cada sessió, tot i que hi van haver 7 mesos de parada, a causa de l’estat d’alarma i la
por dels membres a fer trobades presencials, fet que va endarrerir l’inici de les reunions.
Els dos GAMs en primera persona format per persones amb trastorn mental sever, dirigit per un
d'ells format en dinamització de GAM's, amb l'assistència de 6-8 persones a cadascun d’ells, amb
trobades de periodicitat quinzenal. Durant els mesos de març i juliol es va paralitzar els trobades i
se’ls enviaven enllaços de suport emocional per watssap ja que les noves tecnologies tampoc estan al
seu abast.
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1.2.4.- Programa de Lleure Familiar

Programa d’oci dirigit a famílies de persones amb problemàtica de salut mental vinculades a l’entitat
i que té com a finalitat oferir espais on les famílies puguin disposar de temps de lleure que els hi
permeti compartir experiències, participar en un context de gaudi i, en definitiva, crear espais de
desconnexió i d’esbarjo. Es fa mitjançant sortides lúdiques i culturals programades anualment i
mitjançant tallers puntuals i/o impartició de monogràfics d’interès general.
Durant el 2020 només es va poder realitzar una sortida de Lleure en la qual també hi van participar
beneficiaris d’altres serveis de l’entitat a més dels familiars.
El dia 10 de març es va programar la Ruta d ela Flor Rosa del Presseguer a la població d’Aitona:
A través del Fruiturisme mi l’ajuntament del poble ens van programar una visita per poder veure de
ben a prop els camps de fruita
dolça, alhora que conèixer el procés de floració, maduració, recollida i tractament del producte
agrícola a la Cooperativa i SAT’s del municipi. El paisatge, la cultura i els contrasts entre l’agricultura
de regadiu i de secà seran un altre punt d’interès pels nostres visitants, ja que reforçaran el concepte
de turisme agrorural donant a conèixer les tasques de l’horta fructícola.
A més el programa incloïa una visita cultural pel municipi i dinar en un dels restaurants de la vila.
Hi van participar 28 persones.
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2.- SERVEI D'ATENCIÓ A LES PERSONES AMB TRASTORN MENTAL
2.1.- SERVEI DE CLUB: Club Social "La Brúixola"
El Club Social s’adreça a persones que, per causa d’un trastorn mental, tenen dificultats d’inserció
social, d’integració comunitària al seu entorn natural i d’organització del lleure. Té per finalitat, dins
d’un marc de relacions socials, augmentar la participació i les diferents maneres de vinculació amb la
comunitat mitjançant l’ocupació significativa del temps lliure.

OBJECTIU GENERAL:
Com a objectiu general el Club Social pretén promoure un increment de l’autonomia personal i de la
socialització, i per tant, incrementar la qualitat de vida.
OBJECTIUS ESPECÍFICS:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mantenir-se com a alternativa eficaç de suport social.
Potenciar i afavorir la utilització autònoma dels recursos de lleure i
culturals que la
comunitat ofereix als ciutadans.
Potenciar la participació en activitats associades a benestar i satisfacció personal.
Promoure la creació de vincles afectius , d’amistat i d’ajuda mútua entre els seus usuaris.
Estimular l’interés i la motivació en la realització d’activitats, a fi de superar la tendència a
l’aïllament i a la passivitat.
Desenvolupar rols i ocupacions socialment significatives.
Col·laborar en el procés d’atenció integral de l’usuari.
Sensibilitzar l’entorn comunitari immediat afavorint la participació activa dels usuaris del
Club en activitats i recursos propis de la comunitat.
Fomentar valors de convivència, inclusió i socialització de la població en general, potenciant
el Club Social com una entitat activa dins del municipi.

3.- Principis metodològics
•
•
•
•

Els aspectes que defineixen la intervenció del Club Social són:
Facilita un marc de suport social a les persones que hi participen.
Promou aspectes d’autonomia generant oportunitats de canvi a nivell personal i social.
Facilita oportunitats de participació comunitària. El Club esdevé una entitat social més, que
no només promou la participació activa dels usuaris en la comunitat, sinó que també genera
vida comunitària en i amb la comunitat.
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•
•

El temps d’estada al club i el grau de vinculació és flexible d’acord amb les necessitats i les
característiques de cada persona.
L’usuari pren un paper actiu en la planificació i l’organització de les activitats pròpies del Club
configurant-se com a protagonista en el procés d’elecció d’aquestes.

Àrees de la intervenció
Les àrees en què el club centra la seva intervenció són totes aquelles que es relacionen directament
amb la promoció de la socialització per la persona atesa que li permeti participar més activament
dintre de la comunitat que l’envolta. En aquest sentit, el club enfoca la seva intervenció dirigida cap a
aquelles àrees que des d’una perspectiva de lleure i ocupació significativa del temps puguin
col·laborar en aquest procés.

Tipologia d’activitats:
o

Activitats internes organitzades per l’estructura del Club Social es realitzen pels usuaris
i a la seva seu. Amb suport dels professionals i les seves infraestructures.

o

Activitats externes. Es fan a l’entorn comunitari, afavorint el contacte amb persones i
recursos de la comunitat.

o

Activitats autoorganitzades Són aquelles activitats autoorganitzades pels usuaris amb el
suport indirecte de l’estructura del servei, a través de grups de treball prèviament supervisats.

o

Activitats comunitàries: Són aquelles activitats en què hi pot participar tan usuaris de la
Brúixola com gent externa a l’entitat, aquestes poden ser internes o externes.
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A continuació, es mostren algunes dades quantitatives del servei de Club Social durant aquest any
2020:
ENTREVISTES REALITZADES
70

65

60
50
Entrevistes realitzades durant
el 2020

40

Altes realitzades durant el 2020

30

Persones en llista d'espera a 31
de desembre de 2020

20
11
10
0
0

Durant l’any 2020 un total de 77 persones han estat vinculades al servei de club social.
DEMANDES PER SEXE
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DEMANDES PER EDAT

40

37

35
30
18 a 30
25

31 a 40
19

20

41 a 50
51 a 60

15
10
10

Més de 65

4

5
0

61 a 65
7

0

TIPOLOGIA DE DIAGNÒSTIC
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FONTS PRINCIPALS DE DERIVACIÓ
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23
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21

Hospitalització parcial (Hospital de
Dia)
Hospitalització/ MILLE (Unitats de
rehabilitció intensiva)
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20

15
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5
5

6

6

Llar Residència

7
4

5

Serveis Socials
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0
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POBLACIÓ DE RESIDÈNCIA

70

65

60
50
40

Lleida Capital

30

Segrià
Garrigues

20

11

10

1

0

NUCLI DE CONVIVÈNCIA

25

Viu sol/a
20

20
15

21
Habitatge compartit amb els pares

13
11

Habitatge compartit amb altres
persones

11

10

Xarxa RR - Llar Residència

5
1
0

Xarxa RR - PSAPLL
Serveis Sanitaris - MILLE, ADP, etc

El gènere majoritari que assisteix al club és el masculí, un fet significatiu que porta repetint-se al llarg
dels anys, tot i això s’ha pogut observar un lleuger increment de dones.
Quant a les edats predominants destaca el grup d'edat comprès entre 41 i 60 anys. Una dada a
destacar és un petit augment en les persones de més de 65 anys respecte a l'any anterior. Aquest és
un reflex de la problemàtica actual que persisteix en el club que correspon amb l'envelliment gradual
del perfil dels usuaris ja veterans.
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El diagnòstic més significatiu entre els usuaris que acudeixen al club és el trastorn psicòtic.
La font de derivació majoritària d'aquest últim any ha estat la iniciativa pròpia seguit del Centre de
Salut Mental, (CSM) resultat que valorem positivament ja que creiem és gràcies a l'empoderament
propi de l'usuari i a una bona coordinació amb el CSM.
Respecte a la residència dels usuaris l'àmplia majoria pertanyen a Lleida capital o a algunes localitats
de la comarca del Segrià. Tant sols un prové de la comarca de les Garrigues. Entenem com a
favorable les dades resultants, ja que abans arribava més gent d'altres comarques a conseqüència de
la inexistència d'altres clubs que fossin més pròxims.
On també s’han observat canvis amb el pas del temps és en l’habitatge, ja que en els darrers anys
s'observa un decreixement en les persones que viu amb els pares i un creixement en aquelles que
viuen amb habitatges compartits amb altres persones ( parelles, germans...). Segurament degut a
l’envelliment de la població que assisteix al servei. També es pot veure un lleuger augment de les
persones que viuen en recursos residencials.

TIPOLOGIA DE LES ACTIVITATS

18

17

16
14
12
Internes

10

Externes
8
6

Autogestionades
Comunitàries

5
4

4
2
0

Quant a la tipologia de les activitats, es pot observar que hi ha hagut un descens en les activitats
externes realitzades respecte a l'any anterior. Això s'ha produït a conseqüència de la nova realitat la
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pandèmia de la COVID, el tancament d’espais comunitaris ha originat que gran part de les activitats
s’hagin hagut dur a terme al Club. Aquesta situació també ha provocat que no s’hagin pogut realitzar
cap activitat de tipis comunitària. Són dades que contrasten amb el treball actual del club que
precisament es vol centrar a augmentar els nivells de participació en les activitats comunitàries i
voluntàries.
Les activitats internes han pogut mantenir-se, malgrat la modificació del seu contingut per a
adequar-se a les mesures de seguretat necessàries i, conseqüentment un significatiu descens en la
participació presencial.
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RESULTATS DE L’ENQUESTA DE SATISFACCIÓ

Tot seguit, mostrem els resultats obtinguts a l'enquesta de satisfacció, que es passa anualment,
realitzada a 33 persones del Club que han volgut respondre l'enquesta.
L'enquesta valora:
-

Les activitats que es fan (internes i externes).

-

La participació en els tallers

-

La relació amb els companys i companyes.

-

El tracte rebut per als/ les professionals, talleristes i voluntaris/-es.

-

L’espai físic on es troba el Club.

-

La satisfacció de participar dins del Club.

-

Qüestions relacionades amb l'atenció rebuda durant el confinament.

Quant temps fa que assisteixes al club social
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NS/NC

Al club social fem diferents ACTIVITATS (tallers, sortides de cap de setmana, celebracions en dies
especials, assemblees, etc. A continuació volem que pensis i valoris de manera general si t'agraden
o no les activitats que s'organitzen, participis o no en elles.
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Els tallers m'agraden ...
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Ara volem conèixer què en penses sobre la teva PARTICIPACIÓ dins del club social. Valora igual que
ho has fet abans.
En relació amb els tallers, s’observa que tot i els canvis en el funcionament majoritàriament els
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Algun cop
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10
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5
2

5
2

1

NS/NC
4

2

0
Creus que es té en compte la teva opinió
en les decisions que es prenen en el club?

Penses que la teva participació a les
activitats és lliure i voluntària?

participants estan satisfets. Respecte a la participació, la major part dels enquestats creuant que es
té en compte la seva opinió alhora de prendre decisions, tot i això trobem persones que no sempre
se senten representades.
A la qüestió de la participació voluntària a les activitats, trobem pràcticament unanimitat en la
resposta.
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Ara voldriem conèixer com valores la teva RELACIÓ AMB ELS COMPANYS del club social
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T'agrada sortir amb els companys per divertir-te?
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NS/NC
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Et trobes a gust en el club?

Referent a la relació amb els companys del club, la majoria valoren que la relació amb els companys
és bona o molt bona i una gran part dels participants valora positivament poder sortir amb els
companys de la Brúixola, la resta consideren que no és el prioritari.
A la pregunta et trobes a gust al Club, trobem dues persones que poques vegades se senten a gust, la
resta sempre o quasi sempre es troben a gust.
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El Club Social compta amb un espai de trobada on es realitzen la majoria de les activitats, tot i que
moltes altres les fem a l'entorn comunitari (alguns tallers, les sortides, etc.) Ens agradaria que
valoressis també l'entorn físic del club, és a dir, EL LOCAL on està ubicat.
Què penses que faria falta per millorar l'entorn físic del club? (local, mobiliari, temperatura...)
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El local del club és
adequat?

El mobiliari i el material és La temperatura del local el
adequat per les activitats
fa confortable?
que realitzem al local?

• Guixetes per deixar els objectes de valor.
• Temperatura, alguns enquestats van manifestar que a vegades passen fred, altres en canvi
calor.
• Una adequació més bona del mobiliari.
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Trobes adequats els altres espais que fa servir el club per fer activitats? (Centre Cívic, poliesportiu,
etc.)
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Casal Cívic la Mercè (Màgia)

Pintura Traç

En referència a les instal·lacions una àmplia majoria consideren que tant el Club com altres espais on
realitzen activitats són adequats, disposa del material i mobiliari necessari i només en qüestió de
temperatura trobem hi ha algunes persones que consideren que és poc confortable.

També pensem que és molt important la teva valoració sobre la feina dels PROFESSIONALS que
treballen al servei..
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Molt
NS/NC

En referència al grau de satisfacció amb l’equip humà que fa l’atenció directa al Club (educadors/es,
talleristes, voluntaris/es i alumnat de pràctiques) la valoració és molt bona, només una persona no
està conforme amb els professionals.

Finalment, creus que el Club Social t'ajuda a sentir-te millor en la teva vida en general?
En aquest gràfic es mostra com el Club ajuda a sentir-se millor a la vida. Les puntuacions estan
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representades en una escala del 0 al 10, de menys ajuda a més ajuda.
De les dades obtingudes, es constata que majoritàriament les persones que assisteixen al Club
consideren que venir al Club els i aporta beneficis en la seva vida. La nota mitjana dels participants és
de 8.48.

ALTRES ASPECTES A DESTACAR

Situació de pandèmia
Com ja es sap, aquest any malauradament ha estat marcat per la situació de pandèmia en què ens
trobem, aquesta nova realitat ha obligat a fer una reestructuració en el funcionament del Club.
Dit això, durant l'estat d'alarma la desinformació, la incertesa i la por, afegit al trencament de la
rutina, va generar un increment d'angoixes, aïllament i ansietat, així com desavinences dins del nucli
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de convivència. Per tal de disminuir aquests efectes, es van incrementar les atencions telefòniques i
es va facilitar un horari d'activitats diàries per afavorir la gestió del temps.
Una vegada finalitzat el confinament domiciliari, vam poder començar a fer una altra vegada les
activitats presencials, aquest inici va estar marcat per la incorporació de noves mesures sanitàries per
tal de garantir el benestar de totes les persones participants i que afectaven directament al
funcionament del Club, vam haver de reduir les activitats i el nombre de persones que assistien.
Per aquest motiu a l’enquesta de satisfacció hem considerat necessari posar alguna pregunta
relacionada amb la COVID.
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Club?
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Has fet ús de les activitats
proporcionades durant el confinament
(exercisis, diari, vídeos…)?

Creus que les mesures de seguretat
preses pel Club són adequades?

Tal com podem observar a les gràfiques majoritàriament totes les persones s’han sentit recolzades i
ben informades durant els mesos de confinament domiciliari. També creuen que les mesures que
s’han adoptat són adequades per fer del Club un espai segur. Per últim, a causa de l’escletxa digital
que existeix entre els participants hi ha un grup de persones que no ha pogut fer ús de les activitats
que hem anat enviant, ja sigui perquè no eren del seu interès, o bé per falta d’eines.
Finalment, els vam fer la següent pregunta per tal de saber quins aspectes de millora podriem
implementar al Club per tal de fer un espai més acollidor. A continuació deixem algunes de les
propostes que han suggerit.
•

Alguna mesura més de protecció COVID.

•

Fer alguna sortida.

•

Més espais per fer activitats i tallers més diversos i atractius per tothom.

•

Realitzar un taller de prevenció de la COVID
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ALTRES DADES A DESTACAR

Acollida de persones en practiques
Durant aquest any un total de 4 persones han realitzat les seves pràctiques acadèmiques al club:
•
•
•
•

Pràctiques d’Arteràpia: 1 persona realitzant les pràctiques del Màster en Arteràpia
Pràctiques d’Educació social: 1 alumne
Pràctiques d’Integració social: 1 alumne a realitzat parcialment les seves practiques acadèmiques.
Pràctiques de Psicologia social: 1 alumne a realitzat parcialment les seves pràctiques acadèmiques.

La valoració d’aquestes pràctiques ha estat molt positiva, han sapigut adaptar-se a la dinàmica i
funcionament del Club.
Participació en treballs de recerca acadèmics
Batxillerat:
Estudi sobre la depressió.
Estudi sobre els efectes del confinament en la Salut Mental.
Grau en Treball social:
Treball sobre les habilitats socials.

Acollida de persones voluntàries
Durant el 2020 hem tingut tres persones voluntàries fixes impartint un taller, fent suport en tasques
de gestió i fent suport a les activitats de voluntariat que fem a les residències de gent gran.

Llista d'espera al Club
El juny de 2016 s’inicia llista d’espera per accedir al Club. Des de llavors i fins l’actualitat aquesta
llista ha anat augmentant, a desembre de 2020 la llista es de 65 persones.
Des del 2017 el temps d’espera ha anat incrementant fins a situar-se als voltants de dos anys abans
que la persona pugui accedir al servei.
Davant aquesta situació es busquen diferents vies per alleugerir la llista d’espera aplicant una sèrie
d’accions que ho permetin:
Les persones que tenen entre 26 i 35 anys se les orienta al Programa Joves de
l’Associació.
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Ampliació de persones ateses obrint la forquilla d’atenció fins a 80. Durant el 2020
la mitjana de persones ateses ha estat de 77 persones.
Modificació dels criteris de llista d’espera per donar resposta més ràpid a situacions concretes: d’urgència i de vinculació.
Oferir activitats obertes on hi poden participar persones que estan en llista
d’espera. S’han ofert entre 2 i 3 activitats per trimestre.
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2.2 GRUP DE JOVES
El grup de joves es dirigeix a joves amb edats de 26 a 35 anys, amb algun diagnòstic de trastorn
mental. Es crea per tal d’oferir un espai d'oci i de lleure, no tòxic amb el qual puguin trobar un grup
d'iguals i amb els que fàcilment compartiran interessos comuns, característiques personals i història
de vida. A través d’activitats vinculades al temps lliure vol fomentar el manteniment de la vinculació
a la vida comunitària i també la promoció de la seva salut mental.

OBJECTIU GENERAL
Millorar la qualitat de vida de les persones amb problemes de salut mental en edat compresa entre
26 i 35 anys, a través del manteniment de la vinculació de la vida comunitària i la promoció de la seva
salut mental i les relacions interpersonals.

OBJECTIUS ESPECÍFICS:
Potenciar l’empoderament.
Augmentar l’autoestima.
Afavorir la motivació per la participació activa i l’autogestió del lleure.
Ocupar significativament el temps lliure.
Promoure les relacions socials.
Fomentar la cohesió de grup afavorint les relacions socials.
Potenciar l’ús de recursos comunitaris reforçant la vinculació a les xarxes comunitàries de
forma autònoma.
Conèixer i utilitzar els recursos que tenen a l’abast al territori.
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MEMÒRIA D’ACTUACIONS
Activitats Grupals:
Durant el 2020 es continua portant a terme de dos a tres activitats per setmana, incloenthi activitats esportives o d'activitats físiques juntament amb activitats culturals, o de gestió
emocional, donant oferta als diversos tipus de perfils de joves. Durant el confinament ens vam haver
d'adaptar a la situació, i es van fer activitats a través de videotrucades conjuntes, per així
poder mantenir la pertinença al grup. S'han ofert activitat paral·lelament autogestionades i s'ha
informat de diferents activitats de la ciutat a través del grup de WhatssApp.
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Tipus d’activitats realitzades:

ACTIVITATS D'OCI:
SCAPEROOM

ACTIVITATS D'AUTONOMIA:
REUNIÓ DE GRUP PER GESTIÓ
ACTIVITATS

KARAOKE

ACTIVITATS ESPORTIVES:

ANAR A FER UN BEURE

FUTBOL ENTRENAMENTS

IOGA

FUTBOL LLIGUES LLEIDA

CINEMA

FUTBOL AMB ALTRES ENTITATS

TALLER DE HAMMA BEADS

RUTES EN BICI

SORTIDA DE SENDERISME

BOXA DIRIGIDA

CAMINADES

ACTIVITATS FISIQUES EN PISTES
DESCOBERTES

TALLER DE DIBUIX ONLINE
TALLER DE RELAXACIÓ

ACTIVITATS CULTURALS:

TALLER EMOCIONS AMB
"SENSEeMBUTS"

TALLER DE FOTOGRAFIA

GRUP EMOCIÓ "TAL COM RAJA"

PRESENTA LA TEVA MASCOTA

IMPLICACI´Ó DELS
PARTICIPANTS EN LA CREACIÓ I
ORGANITZACIÓ ACTIVITATS

PROJECTE DE CURTMETRATGE

CAMINADES

TALLER DE JOCS DE ROL
CELEBRACIÓ PRENADAL
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ACTIVITATS AUTOGESTIONADES
REALITZEM TALLERS TALLERS ON
ELS FACILITATDORS SÓN ELS
NOIS I NOIES

Seguiment individual: Durant aquest confinament s'ha fet un seguiment exhaustiu per
identificar als nois/es que més ajut necessitaven durant aquest període, donant el suport
necessari, tant presencial com a distància. Els aspectes de formació i buscar recursos per
entrar al món laboral han sigut la demanda més comuna, junt amb la d'establir relacions
socials i ocupar el temps lliure amb oci. Existeix una falta d’organització i optimització del
temps per part de molts usuaris, així que ha estat un punt a treballar durant aquests
seguiments.
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DIFUSIÓ DEL PROJECTE:
El projecte s'ha donat a conèixer als següents recursos:
Formació i orientació sobre salut mental al centre Indíbil de joves estrangers.
Inici del projecte de l’Educació a l’Abast.
Centre de Recursos Juvenils (LleidaJove) La Palma:
Es continua amb la cessió
cessió d’espais, sempre que ha estat possible, segons
normatives.
Servei de Rehabilitació Comunitària:
Presentació del projecte i coordinació per usuaris en comú del programa joves.

A part es va donar continuïtat en l'actualització
l'a
i contingut a xarxes socials:
-Actualització
Actualització d’imatges i creació de contingut a través d’instagram.
-Preparació
Preparació d’imatges específiques d’activitats per whatsapp.

PARTICIPACIÓ
Joves atesos 2020 (26-35
35 anys): 18
Entrevistes d’accés: 6 joves
Persones vinculades: 09
Persones vinculades a 31 de desembre de 2020: 09

Perfil de joves que es vinculen al grup
de joves
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En aquesta gràfica podem veure quina és la font de derivació per la qual arriben els i les joves a
la nostra associació i s’interessen pel nostre grup de joves.

VALORACIÓ
Fins al març del 2020, s’havien aconseguit objectius alts d’assistència i participació a les
activitats; especialment les esportives i lleure, on existia un grup sòlid i obert a la participació
amb altres centres i col·lectius. Els acompanyaments es portaven amb normalitat, segons la
demanda de l’usuari.

A causa del confinament, vam haver d’adaptar-nos, i crear activitats a través de videotrucades
per mantenir el contacte, alguns joves es van mantenir actius al principi, però es va anar
perdent l’interès amb els dies. A posterior va aparèixer el repte de tornar a reactivar les
activitats presencials, i encoratjar a alguns membres per a la participació presencial, ja sigui
per por o per comoditat a la situació de aïllament social, es nota una caiguda a la participació
durant els primers mesos de restriccions, però que ha anat augmentant a mesura han anant
passant les setmanes.

Cal destacar la dificultat de poder oferir i organitzar activitats variades i d’interès, degut a
totes les restriccions als espais comunitaris, horaris, número de persones per activitat, etc.

Hem mirat d'adaptar els horaris d'activitats sempre que fos possible, per facilitar l'assistència
dels joves.

A causa de la situació de confinament, s’han vist afectades diferents col·laboracions amb
projectes externs, com la possibilitat de fer prevenció en salut mental conjuntament amb el
Programa de Salut i Escola.

Per l’optimització de recursos ens hem dividit amb la referent de grup de XXJ, fent-se
responsable de les sessions de “Tal com Raja”, ja que tots els participants menys un, són
d’aquesta franja d’edat, l’activitat continua de manera molt positiva.
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REPTES DE FUTUR
Aconseguir la màxima assistència.
Facilitar l’assistència a l'activitat per primera vegada, després de fer la primera
entrevista, i agilitzar el procés d’integració al grup.
Mantenir l'assistència continuada durant activitats de més d’una sessió.
Buscar vies per fomentar la cohesió de grup.
Aconseguir una resposta responsable al grup, a l'hora de manifestar les seves assistències
o no a les activitats, així com adquirir el sentit de compromís.
Continuar fent difusió i contactes dintre de la xarxa d'assistència a l'àmbit juvenil. (Salut
i Escola, Consell Local, regidor de Joventut, grups associatius de joves, etc.)
Continuar buscant col·laboracions, quan les restriccions ho permetin, amb altres
associacions de joves, sigui per compartir activitats esportives, o de caràcter emocional.

CONCLUSIONS

L’eix fonamental d’aquest programa és l’acompanyament al jove per crear el seu projecte de
vida, les relacions socials com via de la recuperació psicològica i la inserció social com a via
d’equilibri emocional, i tot això, ha estat un any complicat amb tot el que envolta a la COVID.
La pèrdua d'espais comunitaris ha fet que es trenqués la bona assistència i participació,
especialment als esports i oci; les limitacions, els tancaments de llocs públics o gimnasos, i els
constants canvis en les normatives, ha fet que augmentés la dificultat a l'hora d'acomplir
activitats, així com, poder oferir varietat amb aquestes. Persones de fora de Lleida han trobat
dificultats per poder assistir, per por a les sancions. Les activitats s’han hagut de realitzar-se
dintre de les instal·lacions de l’Espai Salut a causa de les restriccions, trencant així uns dels
objectius del programa. Ens trobem amb un escenari diatòpic, i amb un marc de distanciament
envers les relacions humanes, que dificulten encara més la inserció social, de ja per si difícil,
d’aquest col·lectiu, afectant no només usuaris sinó també als professionals i al
desenvolupament de la seva feina.
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2.3.- PROGRAMA D’INTERVENCIÓ AL CENTRE PENITENCIARI DE
PONENT
Des de l’any 2012, duem a terme un projecte d’intervenció dins del CP Ponent amb la intenció
de contribuir en la rehabilitació psicosocial de persones recluses amb algun tipus de
problemàtica de salut mental.
La intervenció psicosocial amb les persones amb TMS internes en un centre penitenciari
pretén, com a objectiu general, millorar la seva qualitat de vida.
Els objectius específics del programa són:
-

Millorar el coneixement sobre salut mental, així com de les estratègies per mantenir al
màxim la qualitat de vida
Estimular les capacitats psicosocials
Potenciar el benestar emocional
Millorar autoestima
Afavorir les relacions interpersonals
Preparar, si s’escau, la sortida del centre penitenciari, tenint en compte els factors protectors de que pot disposar l’usuari en el seu entorn per a atendre de manera adequada la seva problemàtica.

Durant el primer trimestre previ a l’inici de la pandèmia es va continuar desenvolupant
l’activitat de Suport Emocional, una activitat setmanal d’una durada d’una hora, basada en la
conversa lliure i espontània dels participants i dinàmiques grupals guiades per tal de
proporcionar eines i estratègies d’educació emocional i psicoeducació als participants.
En aquest període es van mantindre les dues sessions grupals a la setmana. Amb una
intervenció de 4 hores setmanals implementades per una psicòloga de l’Associació Salut
Mental Ponent.
Els destinataris del projecte van ser homes i dones en situació de malestar o inestabilitat a
nivell emocional, amb o sense diagnòstic de salut mental reconegut, estables clínicament, que
presenten motivació per al contacte grupal i capacitat de compromís en la realització d’una
activitat de manera voluntària
La derivació dels interns i internes al grup de suport va ser realitzat per part dels equip de
tractament del Centre Penitenciari.
A causa de la situació de pandèmia, l’activitat va quedar aturada fins a finals de desembre,
dificultant l’assoliment dels objectius marcats per aquest 2020. Per altra banda, va ser
necessari reestructurar l’intervenció que es realitzava provocat per canvis significatius en els
interns/es dels mòduls.
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Els canvis que es van dur a terme van ser els següents:
1. Per falta de participants en el M8 i M11 s’estableix una programació de xerrades mensuals, adreçades a la prevenció de la salut mental.
2. S’estableix una activitat setmanal en el Mòdul d’Infermeria, orientada a l’estimulació
de les capacitats cognitives, les habilitats socials i relacionals.
3. A causa de l’augment de derivacions a l’associació, s’estableix la possibilitat de dur a
terme intervencions individuals per tal de facilitar la vinculació (intervencions informatives).
Durant el 2020, el nombre de participants al programa ha estat de 9 persones, s’han realitzat
12 sessions grupals i 1 entrevista individual per la vinculació positiva al grup.
Es valora positivament la feina realitzada prèviament a l’inici de la pandèmia, així com els
canvis instaurats en el projecte.
L’avaluació del programa s’ha fet en base a tres indicadors: registre d’assistència, regularitat
en l’assistència com a indicador del nivell de vinculació i aprofitament de l’activitat, i
qüestionari individual de satisfacció, aquest últim a causa de la pandèmia no s’ha tingut en
compte .
Per últim destacar la participació en diferents iniciatives del Centre Penitenciari amb l’objectiu
de donar a conèixer la nostra entitat i la tasca que fem, i fer accions de sensibilització en salut
mental. A través de:
- L’assistència a les reunions de la Taula de Participació Social (TPS) del Centre i a la TPS de
Centre Obert, que són espais d’informació i intercanvi entre les entitats col·laboradores i
voluntàries, i el centre penitenciari.
- Xerrada de sensibilització en salut mental al mòdul d’infermeria.
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2.4.- PROGRAMA INCORPORA
Programa que s’emmarca dins del projecte Foment de l’Ocupació de l’Obra Social “la
Caixa"que té com a objectiu principal afavorir la inserció sociolaboral de persones que tenen
dificultats per accedir al mercat laboral ordinari, és a dir, s’adreça a persones en risc d’exclusió
social.
A Lleida som una xarxa de 10entitats socials adherides al programa, que vetllem per prestar
serveis tant a persones en recerca de feina com a empreses del territori. Dintre d'aquestes
entitats,ubicades a la mateixa ciutat o comarques, s'atenen diversos col·lectius, com persones
amb discapacitat, dones, joves, aturats de llarga durada, persones privades de
llibertat,immigrants, persones amb VIH,etc...
Els objectius principals del Programa són, entre d'altres, afavorir la inserció laboral de persones
en risc d'exclusió, vetllar per afavorir l'ocupació de qualitat, i sensibilitzar a la població en
general, de les empreses i de les persones usuàries del programa.
Durant el 2020 s’ha atès un total de 91 persones, s’han visitat un total de 62 empreses,
gestionat 41 ofertes laborals i inserit a 42 persones amb un diagnòstic de salut mental o
familiars en l’empresa ordinària, centres especials de treball i empresa d'inserció.
El fet de la Covid-19 ha suposat una davallada històrica per la majoria de sectors de la
economia (especialment la hostaleria) i el món empresarial. I on ha estat un any on s’ha
destruït més llocs de treball que no se n’ha creat de nous.
Fent una comparativa amb l’any anterior, trobem una davallada del 26% respecte al total de
persones ateses i un 38% pel que fa a les empreses visitades, ja que l’any 2019 es van visitar un
total de 100 empreses i el 2020 tant sols 62. Tot i això, tenint present la situació viscuda amb la
Covid-19, el nombre d’insercions s’ha mantingut i pel que fa a la gestió d’ofertes laborals i ha
hagut un petit augment.
Pel que fa al perfil de les persones usuari es que atenem des de la nostra entitat dins del
programa Incorpora, són persones amb diagnòstic de Trastorn Mental Sever (TMS) i les seves
famílies.
La nostra entitat, Salut Mental Ponent , dins del Programa Incorpora durant l’any 2020 ha
ofert diferents serveis a empreses i a persones en atur o treballadors;
a) Borsa de personal capacitat per a desenvolupar diverses tasques.
b) Atenció especialitzada a l’empresari, familiars i persones beneficiàries del programa.
c) Seguiment continu de les insercions per tal de solucionar possibles incidències.
d) Rapidesa en la gestió d’ofertes.
e) Preselecció de candidats tenint en compte les característiques de les ofertes.
f) Coordinació amb totes les entitats que formen part del Programa Incorpora, a més a més de
contacte directe amb d'altres serveis de la xarxa d'atenció pública (Centres d'Atenció Primària,
C/Henri Dunant, 1, 25003 Lleida – Tel. 973 221019 / 973 231525
G-25318387
associacio@smponent.com – www.salutmentalponent.com

Serveis integrats dins de Gestió de Serveis Sanitaris, Serveis Socials, Consell Comarcal, Institut
Municipal d'Ocupació, Servei d'Ocupació de Catalunya, etc.); i privada (entitats del tercer
sector en general).
g) Treball continuat amb els participants del programa, tenint en compte les competències
bàsiques, transversals i professionals; i realitzant un seguiment i millora de les mateixes.

Durant l’any2020, s’han atès un total de 22 persones noves al programa Incorpora. Pel que
respecta al nombre total de persones ateses, 44 eren homes i 35 dones, la franja d'edat més
comuna entre els participants està compresa entre els 26 i 35 anys. Seguida dels de 36 a 45
anys i els de 46 a 55 anys. Trobem que la franja d’edat minoritària es troba entre els 18-25 i 5665 anys. En referència a les insercions, els indicadors ens marquen que han estat inserides
42persones en total.
Per una banda, afegir que s’han realitzat un total de 62 visites a empreses, i 20 d'aquestes
corresponen a empreses que encara no estaven vinculades al programa.
D'altra banda, s'han gestionat 41 ofertes, i s'han compartit 32 d'aquestes amb la resta del
Programa Incorpora. Moltes empreses, donada la vinculació que tenen amb la pròpia entitat
Salut Mental Ponent han realitzat la demanda de gestionar candidatures de la nostra pròpia
bossa de treball, i per aquest motiu no s'han compartit la totalitat de les ofertes captades.
Aquest és un indicador positiu ja que mostra que moltes empreses confien plenament amb
l'entitat i amb el servei que oferim de manera més directa, afegint qualitat al programa i
beneficis tant als participants del servei com al teixit empresarial del territori.
Caldria destacar que ,aquest any 2020 les diferents formacions sobre competències digitals a
les oficines Espai La Caixa per tal de capacitar als usuaris/es a l’hora de fer recerca activa de
feina a través de les xarxes s’han vist paralitzades per la Covid-19 així com la majoria de cursos
i formacions que no han pogut passar a la modalitat online.
A més a més, també es realitzen comissions de prospecció empresarial, per tal d'aconseguir un
vincle més eficaç i de qualitat amb el teixit empresarial del territori de Lleida, i a la vegada
augmentar la coordinació entre l'equip professional i la prospecció conjunta d'empreses s’ha
passat a mode telemàtic.
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2.5.- PROGRAMA DE SUPORT A LA VIDA INDEPENDENT (SAVI)
El Programa està adreçat a persones amb discapacitat derivada de malaltia mental, que
vulguin viure soles o amb altres persones beneficiàries del programa de suport que tinguin un
Grau de discapacitat igual o superior al 33%, amb el grau de dependència valorada en el
moment de presentació de la sol·licitud i que necessitin un suport personal per al
desenvolupament d'una vida autònoma. L’ajut es concedeix al beneficiari perquè rebi el servei
de l’entitat col·laboradora acreditada.
L’objectiu és contribuir al desenvolupament de les persones amb discapacitat en les activitats
de la vida diària, tant a la llar com en la comunitat, per així fer possible la seva autonomia
mitjançant un ajut complementari que els doni el suport personal necessari i promogui la seva
integració social (alimentació, cura de la salut i utilització dels sistemes de protecció, aspectes
relacionats amb la capacitació, competències i habilitats socials per millorar la convivència, les
relacions socials, la participació, etc).
La nostra entitat es col·laboradora del Programa des del 2010. L’equip de PSALL compta amb
un equip professional multidisciplinari, coordinat amb la xarxa de salut mental.
El personal d’atenció directa és el que es desplaça als domicilis particulars de les persones
beneficiàries per tal de treballar el seu pla d’atenció personalitzat. És dóna suport a la persona
en les activitats d’autocura, domèstiques, comunitàries, financeres i de la cura emocional i de
la salut. La prestació consisteix en una dedicació de 10 hores setmanals per usuari, incloent
tant la intervenció directa per part del professional, com la gestió i la coordinació del
programa.
Durant el 2020 hi han hagut en seguiment 23 persones al PSALL, 10 persones residents als
nostres pisos i la resta en els seus domicilis particulars.
Es van tramitar durant l'any 4 sol·licituds de PSALL però la pandèmia fa retardar qualsevol
resolució.
Les àrees d’actuació que contempla el pla de treball són:
•

Autonomia i cura personal: Aspectes de neteja, organització i manteniment personal i
de la llar, gestió de la economia i de la medicació de forma correcta.

•

Manteniment de la llar: Establiment de tasques a portar a terme dins del pis amb suport i responsabilització en tot el procés d’aprenentatge de les activitats relacionades
amb la llar (neteja, ordre, compra, àpats...)

•

Alimentació: Establiment de pautes per una dieta sana i equilibrada amb compres d'aliments més eficients.

•

Adherència al tractament: acompanyament a les visites mèdiques i seguiment del seu
tractament.
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•

Gestions quotidianes: Suport en la gestió d'aquelles activitats diàries que comporten
realitzar les gestions més bàsiques, com el canvi de companyia telefònica, com tramitar una tarja de bus, etc..

•

Gestió econòmica: suport en la gestió dels diners per una millor organització de les
despeses.

•

Suport emocional: Desenvolupament i assertivitat en un nou context vital. Suport en
l’establiment de vincles relacionals. Suport també a les famílies de les persones que hi
conviuen en el nostre pis amb suport.

•

Utilització de noves tecnologies: suport en l'aprenentatge de les noves tecnologies per
millorar el seu coneixement sobre les aplicacions de la vida diària.

•

Recerca d'activitats a la comunitat: Gestió dels recursos comunitaris i socials dins del
context en el qual s’inscriu la llar. Ajuda en la vinculació a serveis i activitats de l’àmbit
comunitari.
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2.6.- PROGRAMA D'ACOMPANYAMENT INTEGRAL
La finalitat és prestar una atenció més espaiada en el temps (cada quinze dies) a les persones
amb malaltia mental davant la falta de dispositius alternatius i que puguin quedar exclosos
d’altres programes d’atenció personalitzada com el PSALL. Es pretén donar suport a la persona
en tot el procés de recuperació, interactuant i incidint en el seu entorn i implicant a la família,
com a eix i membre actiu de l’evolució de la persona amb malaltia mental. El rol que aquesta
desenvolupa, es focalitza tant en conèixer la malaltia com en acompanyament, per tal que els
objectius plantejats en el pla de treball es puguin aconseguir.
Les intervencions constaran i consisteixen en oferir informació i orientació de caràcter
psicosocial especialitzat, destinat a millorar aspectes psicològics tals com habilitats, aptituds i
conductes, i també millorar aspectes socials com ara la utilització i la gestió de recursos propis i
comunitaris. Per una altra banda, es facilitarà orientació, acompanyament i el suport necessari
pel desenvolupament de les activitats de la vida diària tot i que l'atenció es quinzenal.
Aquest programa s’engega a la nostra entitat l’any 2011, per pal·liar la manca d’atenció que
pateixen les persones amb malaltia mental i les seves famílies davant la falta de dispositius
alternatius a les localitats, i que a més, habitualment queden exclosos d’altres programes
d’atenció personalitzada degut a l’ alta restricció dels requisits.
Aquest servei va de la mà del PSALL ja que totes les persones que inicien seguiment amb
l'acompanyament integral se'ls tramitava el PSALL ja que en el dia a dia es va detectar la
necessitat d'intervenir moltes més hores. Els primers anys la convocatòria anual era més
regular i sortia a primers d'any fent que les persones que començaven acompanyament
integral passessin directament al PSALL, en els últims anys la convocatòria es va endarrerir
molt en els mesos i en convertir-se en servei va facilitar el tràmit, però tot i així hi ha moltes de
les persones en seguiment que no compleixen requisits del Programa de Suport a l'Autonomia
ala Pròpia Llar i aquests s'assumeixen des d'acompanyament integral fins que es deriva a un
altre recurs o es tramita el PSALL.
En la següent gràfica es pot veure els nombre de seguiment realitzats al programa
d'acompanyament integral des de l'inici. En la gràfica només es mostren els seguiments als
quals s'ha obert expedient , s'ha portat a terme un llibre de registre.
En total durant aquests anys s'han visitat unes 93 persones en el programa d'Acompanyament
Integral des de l'inici. D'aquestes la funció del programa era buscar el servei més adequat en la
seva situació o realitzar el tràmit del PSALL.
Cal dir que a cada any que passa són més les sol·licituds que ens arriben d'aquest tipus de
seguiment però s'intenten valorar ja que la intervenció que es pot fer és més escassa, i es
deriven a altres serveis que els puguin ajudar, com ara a l'Hospital Santa Maria, Entitat
Agrupa't, Servei club social, activitats en centres cívics, per ocupar les seves hores realitzant
activitats que els agradin i així augmentar la seva autonomia.
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Com es pot observar des de 2016 compten amb un elevat nombre de seguiments.
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2.7.- PROGRAMA DE PISOS AMB SUPORT
Aquest programa es va iniciar el 2010 amb la cessió per part de l'EMU de dos pisos al carrer
cavallers num. 39 cada pis comptava amb dues habitacions cuina menjador i un lavabo.
L'agost i setembre de 2010 van entrar a viure en aquests pisos 2 homes i dues dones.
A causa de la localització dels pisos, en 3 mesos les dues dones van renunciar a la seva plaça
degut a l'entorn, i ubicació ja que els hi va provocar un aïllament que no beneficiava les dues
noies i van renunciar a la seva plaça retornant al domicili familiar en tots dos casos.
Durant el 2014 l'EMU de l'Ajuntament de Lleida ens va cedir un altre habitatge en una zona
més cèntrica prop del carrer major que va normalitzar més la situació dels 3 nois que hi eren
beneficiaris del projecte, aquest pis es trobava en un entorn més normalitzat i tranquil la qual
cosa facilitava el poder desenvolupar una vida més plena.
Davant aquest fet des de la Junta es va prendre la decisió de renunciar als dos habitatges del
carrer cavallers núm. 39.
Durant l'any 2015, l’Associació va signar un conveni de col·laboració amb l’Agència Catalana
d’Habitatge, el qual s’engegava amb la cessió de dues vivendes socials per tal de poder
impulsar i ampliar el nostre servei de pisos amb suport, amb la intenció de donar cobertura a
totes aquelles persones amb diagnòstic de TMS que vulguin viure de forma autònoma i
integrada en la comunitat.
El 2016, a través d'aquest conveni ens cedeixen un nou habitatge a l’entitat, destinat també al
programa de Pisos amb suport. Així doncs, a data 31 de desembre de 2018 comptem amb la
xifra de 4 habitatges socials (1 a la Zona alta,. 1 a Cappont, i 2 a Pardinyes).
Aquesta posa el servei a disposició dels seus socis i usuaris, per tal que puguin accedir a una
vivenda digna dotada de supervisió per part d’un equip tècnic qualificat.
Des del 2010 fins a l'actualitat han passat pels nostres pisos un total de 50 persones.
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BENEFICIARIS DELS PISOS EN ELS ULTIMS 10
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Al total de persones que han viscut als pisos amb suport hi cal sumar les nombroses
entrevistes que s'han realitzat
itzat des de l'any 2011.
Han estat un total de 67 entrevistes.
entrevistes. La majoria es van descartar per no complir requisits
El projecte de pisos es va iniciar ja que l'any 2010 vam entrar a formar part del registre
d'entitats col·laboradores acreditades que presten el servei de suport a l'autonomia a la pròpia
llar per a persones amb discapacitat per l'acreditació com a entitat per poder realitzar el
Programa de Suport a l'Autonomia a la Pròpia Llar i amb aquest suport de l'administració es
podien atendre els beneficiaris més hores per treballar la seva autonomia.

C/Henri Dunant,
Dunant 1, 25003 Lleida – Tel. 973 221019 / 973 231525
G-25318387
associacio@smponent.com – www.salutmentalponent.com

2.8.- LÍNIA N
Durant el 2020 en la Línia N es va atendre un total de 24 persones, 16 de les quals es van
beneficiar de les compres d'aliments, 6 de l'ajut d'odontologia i 2 d'ajut en la compra de llibres
de text pels seus fills menors.
De la totalitat de les persones 15 eren dones i 9 homes. cal dir que beneficiaris indirectes van
ser 3 menors ja que es va concedir l'ajut de compra de llibres de text a les seves mares.
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3.- PROGRAMES ADREÇATS A LA POBLACIÓ EN GENERAL
El 2020 ha estat marcat per la dificultat de fer activitats presencials des de mitjans de març.
Per tant totes les activitats que es feien de forma normalitzada a la UdL, facultats, instituts es
va reduir gairebé per complet degut a la situació de pandèmia.
Tot seguit teniu un recull dels actes que vam poder realitzar abans i després:
DATA
REALITZACIÓ

NOM ACTE

LLOC

PARTICIPANTS

21/01/0220

Compareixença al Parlament per fer Parlament de
aportacions al projecte de Llei per a Catalunya,
la igualtat de tracte i no discriminació Barcelona

Presidenta i
directora
tècnica

22/01/2020

Presentació memòria de pràctiques
alumna 4art treball social

Facultat de Treball
social

Treballadora
Social

23/01/2020

Renovació conveni Incorpora 'La
Caixa'

Lleida

Presidenta

PETITA DESCRIPCIÓ

Avaluació de les pràctiques alumna
de 4rt curs

Segona sessió de la Taula de Salut
Mental de Lleida i el Segrià impulsada per l’entitat Salut Mental Ponent, d'adhesió de totes les entitats
i institucions del territori, té per
objectiu millorar la coordinació
entre els diferents estaments vinculats amb la salut mental al territori
del Segrià, tant les administracions
com les entitats així com contribuir
a impulsar el model comunitari
d’atenció a la salut mental.

Sala Alfred
Perenya, Lleida

Presidenta,
membres de
Junta, personal
tècnic, Coordinadora i comunicació

Reunió Comissió mixta

Local entitat

Explicació espai consultiu i pluja
Coordinadora
d'idees per a la determinació de
entitats, Activa't millores, creació d'un díptic, punt
i Smp
d'informació dins els CSM, formació
per a familiars

04/03/2020

Reunió amb Centre Penitenciari

Treballadora
Social de l'entiCentre Penitenciari
tat i del Centre
Penitenciari

06/02/2020

Presentació Serveis de l'entitat al
GAM famílies i GAM usuaris al matí

Local entitat

03/02/2020

26/02/2020

Adhesió a la Taula de Salut Mental
de Lleida i el Segrià

Reunió per establir sinèrgies de
cara a les futures derivacions d'interns i treball conjunt que es pot fer.

Treballadora
social

Explicació dels serveis i programes
de l'entitat

21/02/2020

Premis Empresa Solidària

La Paeria, Lleida

Presidenta

L'Ajuntament de Lleida ha concedit
els premis Empresa Solidària a
aquelles empreses i entitats que
han col·laborat i contribuït amb
empreses del tercer sector de Lleida durant l’any 2019. Des de Salut
Mental Ponent vam proposar l'empresa Cr3ativa

22/02/2020

Carnaval

Lleida

Club

Rua de carnaval de la ciutat

06/02/2020

Treballadora
Presentació dels Serveis i Programes
HOSPITAL SANTA Social i dos
i Serveis de l'Associació al
MARIA
beneficiaris de
Psicoeducatiu de l'activa't
Club Social

Participació en la sessió de psicoeducatiu amb la Psicòloga Silvia
Mazarico per explicar serveis i
experiències dels usuaris del club

05/03/2020

Presentació Servei Incorpora de
l'entitat al GAM famílies i GAM usuaris al matí

Explicació del programa

Local entitat

Bea Lopez i
Núria Corbella
tècniques

C/Henri Dunant, 1, 25003 Lleida – Tel. 973 221019 / 973 231525
G-25318387
associacio@smponent.com – www.salutmentalponent.com

22/10/2020

Reunió Federació Catalana del
Voluntariat

Zoom

Treballadora
Social

Situació pandèmia i de les entitats

27/10/2020

Presentació Associació a la formació
Zoom
Moderadors de GAM de l'activa't

Treballadora
Social

Explicació dels serveis de l'entitat

29/10/2020

Assemblea General SMP

Local S.M.P i
Vídeo trucada

Assemblea

Assemblea anual unta SMP

24/11/2020

Reunió Junta directiva SMP

Local S.M.P

Junta directiva

Nova Junta directiva després de
l'assemblea general

09/12/2020

Reunió FeSalut

zoom

Vocal SMP /
FeSalut Carlos
Maza

Reunió Junta Directiva FeSalut,
nou vocal FeSalut en representació
de SMP

Zoom

Treballadora
Social SMP,
Coordinadora,
GSS i activa't

Trobada després des confinament

09/12/2020

Reunió Comissió mixta

10/12/2020

Visita Regidoria Atenció a les persones Ajuntament de Lleida, Mariama
Sall

Ajuntament de
Lleida

Presidenta,
Tresorera i
Explicació dels serveis de l'entitat i
Secretària de la necessitats de suport per part de
Junta i Trebal'ajuntament
lladora Social

17/12/2020

Reunió JD SMP

zoom

Vocal SMP /
FeSalut Carlos
Maza

Reunió mensual Junta Directiva
FeSalut, nou vocal FeSalut en
representació de SMP

C/Henri Dunant, 1, 25003 Lleida – Tel. 973 221019 / 973 231525
G-25318387
associacio@smponent.com – www.salutmentalponent.com

ASSOCIACIÓ SALUT MENTAL PONENT

•••
RECULL DE PREMSA
2020

Gabi net de comun icació exter n
www.com unican tbp.ca t

Medio: Lleida.com
Publicado: 11/10/2020
Edición: Digital
Sección: Comunidades autónomas
y provincias

Audiencia: 1.189 Lectores
Valor: 24€

URL: https://www.lleida.com/noticia_canal/les-sequeles-menta...

Les seqüeles mentals de la Covid |
Lleida.com
Lleida va commemorar ahir el Dia Mundial de la Salut Mental amb una clara crida per
incrementar els recursos d’atenció davant de les seqüeles mentals que està deixant la pandèmia
a la població.
El president del Col·legi Oficial de Psicològia de Catalunya a Lleida, Jaume Celma, insta la
Paeria a activar i potenciar el programa de Psicoxarxa, a través del qual els professionals
podran atendre persones amb pocs recursos econòmics. Així mateix, considera que és
fonamental que la ciutadania es vegi acompanyada pels organismes públics i en aquest aspecte
recomana desenvolupar programes d’atenció al dol, sobretot per a familiars de morts per
coronavirus.
Usuaris amb trastorns mentals “alliberen” emocions a través de l’art a l’Escola Traç de Lleida
Un tercer punt important, segons Celma, és la creació de programes dirigits a les dones, un dels
col·lectius més afectats per la pandèmia. Celma destaca que la pandèmia ha provocat un
important impacte emocional en la ciutadania, que en persones vulnerables agreugen els
símptomes, que poden transformar-se en trastorns per estrès posttraumàtic o
obsessivocompulsius.
Una situació greu en les persones que ja tenien un trastorn mental abans del Covid que han vist
alterada la seua rutina. Segons Celma, s’ha observat un increment d’entre el 10 i el 20 per cent
de problemes de salut mental, i les visites s’han disparat fins un 70% després del confinament.
Els psicòlegs alerten d’un possible col·lapse dels serveis d’atenció si no s’amplien els recursos i
ja es constaten llistes d’espera per ansietat, depressió o trastorns de dol patològics derivats de
la Covid.
Les entitats de salut mental han redoblat esforços i mantenen les activitats. És el cas del club
social La Brúixola, que compta amb usuaris amb trastorn mental que participen per tercer any
consecutiu en un taller d’art en l’Escola Traç de l’artista Rosa Franco. “Tenen una gran
necessitat d’expressar-se, sobretot després del confinament. Per a ells és un alliberament”,
assenyala.
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salud mental día mundial
AMADO FORROLLA

Rosa Franco, de la Escola Traç de Lleida, con usuarios del club social La Brúixola en un taller de arte.

AMADO FORROLLA

La Paeria se ‘vistió’ de verde en el Día de la Salud Mental.

Las secuelas mentales de la Covid
Los psicólogos piden incentivar programas municipales para atender a las personas más afectadas
por la pandemia || Se disparan las listas de espera por trastornos de ansiedad, estrés o duelo
L. GARCÍA

❘ LLEIDA ❘ Lleida conmemoró ayer
el Día Mundial de la Salud Mental con un claro llamamiento
para incrementar los recursos
de atención ante las secuelas
mentales que está dejando la
pandemia en la población. El
presidente del Col·legi Oficial
de Psicologia de Catalunya en
Lleida, Jaume Celma, insta a
la Paeria a activar y potenciar
el programa de Psicoxarxa, a
través del cual los profesionales podrán atender a personas

con pocos recursos económicos. Asimismo, considera que
es fundamental que la ciudadanía se vea acompañada por los
organismos públicos y en este
aspecto recomienda desarrollar
programas de atención al duelo,
sobre todo para familiares de
fallecidos por coronavirus. Un
tercer punto importante, según
Celma, es la creación de programas dirigidos a las mujeres, uno
de los colectivos más afectados
por la pandemia. Celma destaca
que la pandemia ha provocado

un importante impacto emocional en la ciudadanía, que en personas vulnerables agravan los
síntomas, que pueden transformarse en trastornos por estrés
postraumático u obsesivos com-

TALLERES

Usuarios con trastornos
mentales “liberan”
emociones a través del arte
en la Escola Traç de Lleida

info@huguetostarizadvocats.com
www.huguetostarizadvocats.com

CADA VEZ es más frecuente
que personas divorciadas o separadas que deben abonar una
pensión de alimentos a su expareja no lo hagan, ya sea por la
crisis, porque se han quedado
sin trabajo, porque les han disminuido el salario, porque no
quieren, etc.
En este artículo explicaremos
qué opciones tiene la persona
que debería recibir la pensión
de alimentos, ya que es bien sabido que existen la vía civil y la
penal, pero desde este despacho
observamos que al ciudadano

de a pie no le acaba de quedar
claro la diferencia entre ambas
vías, las cuales, dicho sea de paso, no son incompatibles entre
ellas.
La vía civil consiste en la interposición de una demanda de
ejecución judicial ante el mismo
juzgado que dictó la sentencia
de divorcio o sentencia de medidas paternofiliales. Una vez
interpuesta la demanda, si no
hubiere motivos fundados de
oposición, el Juzgado despachará la ejecución y condenará al
deudor a abonar lo que debe en
concepto de pensión de alimentos con intereses.
Si la expareja no lo abonara
de forma voluntaria, el tribunal
procederá a averiguar qué bienes posee dicha expareja y cuáles son sus fuentes de ingresos.
A continuación, el juez pasará
a dictar embargos (de los saldos
de las cuentas corrientes, de los
salarios que obtenga…) que irán
ingresándose en la cuenta de la

o trastornos de duelo patológicos derivados de la Covid.
Las entidades de salud mental han redoblado esfuerzos y
mantienen las actividades. Es el
caso del club social La Brúixola, que cuenta con usuarios con
trastorno mental que participan
por tercer año consecutivo en
un taller de arte en la Escola
Traç de la artista Rosa Franco.
“Tienen una gran necesidad de
expresarse, sobre todo después
del confinamiento. Para ellos es
una liberación”, señala.

ANA HUGUET
EL ABOGADO LE INFORMA

ABOGADA

Qué hacer si
tu expareja no
te abona la
pensión de
alimentos

pulsivos. Una situación grave en
las personas que ya padecían
un trastorno mental antes del
Covid que han visto alterada su
rutina. Según Celma, se ha observado un incremento de entre
el 10 y el 20% de problemas de
salud mental, mientras que las
visitas se han disparado hasta
un 70% tras el confinamiento.
Los psicólogos alertan de un posible colapso de los servicios de
atención si no se amplían los recursos y ya se constatan listas de
espera por ansiedad, depresión

persona demandante hasta que
se salde la deuda.
A pesar de que la pensión de
alimentos se determina teniendo en cuenta la situación económica del que tiene que pagarla,
en la práctica, no siempre se
llega a cobrar, ni siquiera mediante la ejecución forzosa a la
que hemos aludido. El motivo
es que podría ocurrir que, tras
la averiguación patrimonial a
la que hemos hecho mención, a
la persona obligada al pago de
los alimentos no le encontraran
nada que embargar. En ese caso,
esta letrada aconseja a las personas que sufren los impagos que
se informen sobre la solicitud de
ayuda al Fondo de Garantía de
Pensiones. Dicha opción implica
que el Estado “adelante” parte
de esas pensiones impagadas.
Así que, de cumplir los requisitos para solicitar dicha ayuda, se
podría llegar a percibir la cuantía máxima de 100 euros mensuales durante un plazo máxi-

mo de 18 meses. Además de la
vía civil, también pueden reclamarse los alimentos a través de
un proceso penal. No obstante,
es importante recalcar que únicamente debe utilizarse dicha
vía cuando se tenga la certeza
de que la expareja efectivamente tenga medios suficientes para
abonar las pensiones. Es decir,
que la expareja no paga porque
no quiere.
Para que el impago de la pensión de alimentos sea constitutivo de delito deben cumplirse una serie de requisitos. En
primer lugar, la pensión tiene
que estar reconocida en una
resolución judicial o en el convenio regulador judicialmente
aprobado. En segundo lugar, el
impago ha de ser reiterado (dos
meses consecutivos o cuatro no
consecutivos). Y, finalmente, tal
y como hemos adelantado, que
el obligado al pago de la pensión
tenga la voluntad de no pagar a
pesar de disponer de medios pa-

ra hacerlo. Si en el procedimiento se prueba que el obligado al
pago tenía medios suficientes
para pagar la pensión, pero no
quiso hacerlo voluntariamente,
podrá ser condenado a una pena
de prisión de tres meses a un
año o multa de seis a 24 meses.
Con la sentencia condenatoria
en mano, la persona denunciante puede pedir la ejecución y
embargo de los bienes que sean
suficientes para hacer frente al
pago de las cantidades que se
deban hasta el momento (igual
que en la vía civil). Sin embargo,
si finalmente quedara acreditado que la expareja no ha pagado
porque no ha podido, terminaría dictándose la absolución.
Visto el panorama actual, y
en el caso de que usted se encuentre en alguna situación
similar, le recomendamos que
ponga su caso en manos de un
abogado especialista en la materia que le asesore y pueda defender sus derechos.
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SALUT MENTAL DIA MUNDIAL
AMADO FORROLLA

Rosa Franco, de l’Escola Traç de Lleida, amb usuaris del club social La Brúixola en un taller d’art.

AMADO FORROLLA

La Paeria es va ‘vestir’ de verd el Dia de la Salut Mental.

Les seqüeles mentals de la Covid
Els psicòlegs demanen incentivar programes municipals per atendre les persones més afectades
per la pandèmia || Es disparen les llistes d’espera per trastorns d’ansietat, estrès o dol
L. GARCÍA

❘ LLEIDA ❘ Lleida va commemorar
ahir el Dia Mundial de la Salut
Mental amb una clara crida per
incrementar els recursos d’atenció davant de les seqüeles mentals que està deixant la pandèmia a la població.
El president del Col·legi Oficial de Psicològia de Catalunya
a Lleida, Jaume Celma, insta
la Paeria a activar i potenciar
el programa de Psicoxarxa, a
través del qual els professionals
podran atendre persones amb

pocs recursos econòmics. Així
mateix, considera que és fonamental que la ciutadania es vegi
acompanyada pels organismes
públics i en aquest aspecte recomana desenvolupar programes d’atenció al dol, sobretot
per a familiars de morts per
coronavirus.
Un tercer punt important,
segons Celma, és la creació de
programes dirigits a les dones,
un dels col·lectius més afectats
per la pandèmia. Celma destaca
que la pandèmia ha provocat un

important impacte emocional
en la ciutadania, que en persones vulnerables agreugen els
símptomes, que poden transformar-se en trastorns per estrès
posttraumàtic o obsessivocom-

TALLERS

Usuaris amb trastorns
mentals “alliberen”
emocions a través de l’art
a l’Escola Traç de Lleida

info@huguetostarizadvocats.com
www.huguetostarizadvocats.com

CADA VEGADA és més freqüent que persones divorciades
o separades que han d’abonar
una pensió d’aliments a la seua
exparella no ho facin, ja sigui
per la crisi, perquè s’han quedat sense feina, perquè els han
disminuït el salari, perquè no
volen, etc.
En aquest article explicarem
quines opcions té la persona
que hauria de rebre la pensió
d’aliments, ja que és ben sabut
que existeixen la via civil i la
penal, però des d’aquest despatx observem que al ciutadà

corrent no li acaba de quedar
clar la diferència entre ambdues
vies, que, sigui dit de passada,
no són incompatibles entre elles.

Via civil i via penal
La via civil consisteix en la
interposició d’una demanda
d’execució judicial davant del
mateix jutjat que va dictar la
sentència de divorci o sentència
de mesures paternofilials. Una
vegada interposada la demanda,
si no hi hagués motius fundats
d’oposició, el Jutjat despatxarà l’execució i condemnarà el
deutor a abonar el que deu en
concepte de pensió d’aliments
amb interessos.
Si l’exparella no abonés la
pensió de forma voluntària, el
tribunal procedirà a esbrinar
quins béns té l’esmentada exparella i quines són les seues
fonts d’ingressos. A continuació, el jutge passarà a dictar
embargaments (dels saldos dels
comptes corrents, dels salaris

o trastorns de dol patològics derivats de la Covid.
Les entitats de salut mental
han redoblat esforços i mantenen les activitats. És el cas del
club social La Brúixola, que
compta amb usuaris amb trastorn mental que participen per
tercer any consecutiu en un taller d’art en l’Escola Traç de l’artista Rosa Franco. “Tenen una
gran necessitat d’expressar-se,
sobretot després del confinament. Per a ells és un alliberament”, assenyala.

ANA HUGUET
L’ADVOCAT L’INFORMA

ADVOCADA

Què fer si la
teua exparella
no t’abona
la pensió
d’aliments

pulsius. Una situació greu en les
persones que ja tenien un trastorn mental abans del Covid que
han vist alterada la seua rutina.
Segons Celma, s’ha observat un
increment d’entre el 10 i el 20
per cent de problemes de salut
mental, i les visites s’han disparat fins un 70% després del
confinament.
Els psicòlegs alerten d’un
possible col·lapse dels serveis
d’atenció si no s’amplien els recursos i ja es constaten llistes
d’espera per ansietat, depressió

que obtingui...) que aniran ingressant-se en el compte de la
persona demandant fins que se
saldi el deute.
Malgrat que la pensió d’aliments es determina tenint en
compte la situació econòmica
del que ha de pagar-la, a la pràctica, no sempre s’arriba a cobrar,
ni tan sols mitjançant l’execució forçosa a què hem al·ludit.
El motiu és que podria ocórrer
que, després d’haver esbrinat el
patrimoni, com hem fet menció,
a la persona obligada al pagament dels aliments no li trobessin res a embargar. En aquest
cas, aquesta lletrada aconsella a
les persones que pateixen els impagaments que s’informin sobre
la sol·licitud d’ajuda al Fons de
Garantia de Pensions. Aquesta
opció implica que l’Estat “avanci” part d’aquestes pensions
impagades. Així que, en cas de
complir els requisits per sol·licitar l’esmentada ajuda, es podria
arribar a percebre la quantia

màxima de cent euros mensuals durant un termini màxim de
divuit mesos. A banda de la via
civil, també poden reclamar-se
els aliments a través d’un procés
penal. No obstant això, és important recalcar que únicament
s’ha d’utilitzar aquesta via quan
es tingui la certesa que l’exparella efectivament tingui prou
mitjans per abonar les pensions.
És a dir, que l’exparella no paga
perquè no vol.
Perquè l’impagament de la
pensió d’aliments sigui constitutiu de delicte s’han de complir
una sèrie de requisits. En primer
lloc, la pensió ha d’estar reconeguda en una resolució judicial
o al conveni regulador judicialment aprovat. En segon lloc,
l’impagament ha de ser reiterat
(dos mesos consecutius o quatre
de no consecutius).
I, finalment, tal com hem
avançat, que l’obligat al pagament de la pensió tingui la
voluntat de no pagar malgrat

disposar de mitjans per fer-ho.
Si en el procediment es prova
que l’obligat al pagament tenia prou mitjans per pagar la
pensió, però no va voler fer-ho
voluntàriament, podrà ser condemnat a una pena de presó de
tres mesos a un any o multa de
sis a vint-i-quatre mesos.
Amb la sentència condemnatòria en mà, la persona denunciant pot demanar l’execució
i embargament dels béns que
siguin suficients per fer front al
pagament de les quantitats que
es deguin fins al moment (igual
que en la via civil). Tanmateix,
si finalment quedés acreditat
que l’exparella no ha pagat perquè no ha pogut, acabaria dictant-se l’absolució.
Vist el panorama actual, i en
el cas que vostè es trobi en alguna situació similar, li recomanem que posi el seu cas en mans
d’un advocat especialista en la
matèria que l’assessori i pugui
defensar els seus drets.
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Les entitats de salut mental continuen
treballant | Lleida.com
Les entitats lleidatanes de salut mental i addiccions garanteixen els seus serveis socials
de suport a les persones amb aquest tipus de patologies malgrat la crisi sanitària creada
pel coronavirus. Així ho va assegurar ahir Salut Mental Catalunya-Terres de Lleida, entitat
que coordina i aglutina diferents associacions de salut mental com les de Ponent, Pla
d’Urgell, la Noguera, Ondara Sió, Sol del Solsonès, Pallars, AADDMM Terraferma, Grup Alba
(Tàrrega), Alba Jussà i l’Associació Talma (Juneda).
En aquest sentit, des de la coordinadora afirmen que, seguint les instruccions del departament
de Treball, Afers Socials i Famílies, els serveis que continuen en funcionament són les llars
de suport, els programes d’acompanyament integral en el procés de rehabilitació de
persones amb trastorns mentals i el programa de suport a l’autonomia a la mateixa llar. A
més, l’atenció, informació i assessorament a famílies i el servei d’ajuda psicològica a través del
telèfon, correu electrònic o videoconferència també continuen funcionant. Per contra, els serveis
que han quedat temporalment suspesos són els clubs socials i els prelaborals, encara que
els professionals segueixen treballant de manera telemàtica, fent el seguiment de les persones i
plantejant activitats i recursos alternatius als presencials.

L’assessorament a les famílies també es porta a terme per telèfon, mails i
videoconferència
D’altra banda, els operadors del 112, 012 i el 061 derivaran els usuaris que tinguin un elevat
impacte emocional a causa del coronavirus a una plataforma d’atenció psicosocial. El
Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya, que col·labora en aquesta iniciativa, va explicar
ahir que es tracta d’una decisió del Govern en el marc del Pla de Protecció Civil de Catalunya
(Procicat). Des que va començar la pandèmia, els treballadors socials ajuden a resoldre dubtes i
incidències relacionades amb els serveis d’atenció a les persones vinculades als serveis socials
bàsics, els centres de salut, les residències d’ancians o els centres de dia, entre d’altres.
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Les entitats de salut mental
continuen treballant

AJUNTAMENT D’ALPICAT

Els pisos de suport i serveis d’acompanyament, entre d’altres,
es mantenen actius || Nova plataforma d’atenció psicosocial
ITMAR FABREGAT

REDACCIÓ

❘ LLEIDA ❘ Les entitats lleidatanes
de salut mental i addiccions garanteixen els seus serveis socials de suport a les persones
amb aquest tipus de patologies
malgrat la crisi sanitària creada pel coronavirus. Així ho
va assegurar ahir Salut Mental Catalunya-Terres de Lleida,
entitat que coordina i aglutina
diferents associacions de salut
mental com les de Ponent, Pla
d’Urgell, la Noguera, Ondara
Sió, Sol del Solsonès, Pallars,
AADDMM Terraferma, Grup
Alba (Tàrrega), Alba Jussà i
l’Associació Talma (Juneda).
En aquest sentit, des de la
coordinadora afirmen que, seguint les instruccions del departament de Treball, Afers
Socials i Famílies, els serveis
que continuen en funcionament són les llars de suport,
els programes d’acompanyament integral en el procés de
rehabilitació de persones amb
trastorns mentals i el programa de suport a l’autonomia a la
mateixa llar. A més, l’atenció,
informació i assessorament a
famílies i el servei d’ajuda psicològica a través del telèfon,
correu electrònic o videoconferència també continuen funcionant. Per contra, els serveis
que han quedat temporalment
suspesos són els clubs socials
i els prelaborals, encara que
els professionals segueixen

Voluntàries del grup Quiets a Casa! d’Alpicat.

Recollida de bosses de residus
a Alpicat per fer bates
❘ ALPICAT ❘ El grup de voluntaris
Quiets a Casa! d’Alpicat va
fer ahir una crida als veïns
del municipi perquè els donin rotllos de bosses de les
que habitualment s’utilitzen
per a les escombraries perquè

Inauguració de la seu de Salut Mental Ponent el 2018.

SUPORT TELEMÀTIC

L’assessorament a les
famílies també es porta a
terme per telèfon, mails
i videoconferència
treballant de manera telemàtica, fent el seguiment de les
persones i plantejant activitats i recursos alternatius als
presencials.

Atenció psicosocial
D’altra banda, els operadors
del 112, 012 i el 061 derivaran
els usuaris que tinguin un ele-

vat impacte emocional a causa
del coronavirus a una plataforma d’atenció psicosocial.
El Col·legi Oficial de Treball
Social de Catalunya, que collabora en aquesta iniciativa,
va explicar ahir que es tracta
d’una decisió del Govern en el
marc del Pla de Protecció Civil
de Catalunya (Procicat). Des
que va començar la pandèmia,
els treballadors socials ajuden
a resoldre dubtes i incidències
relacionades amb els serveis
d’atenció a les persones vinculades als serveis socials bàsics,
els centres de salut, les residències d’ancians o els centres de
dia, entre d’altres.

Les cosidores de Tàrrega necessiten més material
❘ TÀRREGA ❘ Les voluntàries de les entitats de Tàrrega Cartaes,
Alba i la Soll, que ja han cosit i repartit més de 500 mascaretes, demanen més material per continuar col·laborant.

Suspenen la festa major de Tragó de Noguera
❘ OS DE BALAGUER ❘ Els organitzadors de la festa major de Tragó de
Noguera prevista per al 26 abril van decidir ahir suspendre
l’esdeveniment a causa de la crisi sanitària.

Una escola de Mequinensa ‘crea’ la seua televisió
❘ MEQUINENSA ❘ L’escola La Ruella de Mequinensa ha impulsat
la RuellaTV, un projecte per mantenir el contacte amb els
estudiants. A través del seu Facebook emetran vídeos amb
activitats per als alumnes cada dia a les 11.00 hores.

UDL

INICIATIVES SOLIDARITAT

Una alumna xinesa de la
UdL envia des del seu país
més de mil mascaretes
REDACCIÓ / SEGRE TÀRREGA

de coronavirus, tres dels quals
ingressats a l’hospital Arnau i
el quart va rebre d’alta fa uns
dies però continua confinat a
casa. A més, nombrosos veïns
es troben aïllats als seus habitatges amb símptomes. L’alcalde,
David Vilaró, va agrair ahir la
solidaritat de tota la població
que “s’ha bolcat” per aconseguir frenar la propagació del
coronavirus. Així, una entitat

ALTRUISME

Una entitat de Tornabous
que prefereix mantenir-se
en l’anonimat dóna mil
euros per comprar material

ECONOMIA

La Generalitat
garanteix el
pagament dels
serveis socials

Allau de solidaritat a Tornabous
❘ LLEIDA ❘ Una estudiant de doctorat de la facultat de Lletres de
la Universitat de Lleida (UdL),
Zhao Mo, ha fet arribar des de la
Xina un miler de màscares quirúrgiques a la mateixa universitat, que la institució acadèmica
ha entregat ja a l’hospital Arnau
de Vilanova. Zhao Mo redacta
la tesi dins del programa Territori, Patrimoni i Cultura sota
la tutoria del professor Xavier
Terrado. La jove estudiant va
tornar fa un mes al seu país, des
d’on ha enviat les mascaretes a
la universitat lleidatana.
D’altra banda, a Tornabous,
municipi de l’Urgell de poc més
de vuit-cents habitants, ja s’han
confirmat quatre casos positius

puguin continuar confeccionant bates. Totes aquelles
persones que vulguin ajudar
podran portar-les aquest matí a l’ajuntament a partir de
les 8.30 hores fins a les 14.00
del migdia.

Zhao Mo (primera per l’esquerra), a la Universitat de Lleida.

local, que prefereix mantenir-se
en l’anonimat, ha fet una donació a l’ajuntament de 1.000
euros per comprar material de
protecció; un grup d’una desena de voluntaris s’ofereix a fer
la compra o altres encàrrecs a
persones grans o vulnerables
per evitar que hagin de sortir de
casa, mentre que un grup d’agricultors va portar a terme la nit
de dimecres passat la primera

desinfecció de tots els carrers
del municipi amb tractors.

Equips per a mascaretes
Així mateix, el consistori
també va comprar equips per
fer 4.000 màscares sanitàries
que va compartir amb la Fuliola
a l’adonar-se del focus de contagi que tenen a la residència
d’ancians amb més d’una desena
de positius.

❘ BARCELONA ❘ E l c on s el ler
d’Afers Socials, Chakir el
Homrani, va firmar ahir
una resolució que garanteix
la totalitat del pagament a les
entitats que proveeixen serveis socials, també a aquells
centres que hagut tancar
a causa de la pandèmia de
coronavirus.
El departament va informar que la resolució incorpora mesures excepcionals per
facilitar la reorganització de
recursos humans per donar
resposta a les necessitats de
personal de centres residencials i l’atenció domiciliària.
No suspendrà cap contracte
i finançarà el cent per cent
dels imports tant dels centres
públics com privats que configuren en el sistema català
de serveis socials.
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Las entidades de salud
mental siguen trabajando

AJUNTAMENT D’ALPICAT

Los pisos de apoyo y servicios de acompañamiento, entre otros, se
mantienen activos || Nueva plataforma de atención psicosocial
ITMAR FABREGAT

REDACCIÓN

❘ LLEIDA ❘ Las entidades leridanas
de salud mental y adicciones
garantizan sus servicios sociales de apoyo a las personas
con este tipo de patologías a
pesar de la crisis sanitaria creada por el coronavirus. Así lo
aseguró ayer Salut Mental Catalunya-Terres de Lleida, entidad que coordina y aglutina a
distintas asociaciones de salud
mental como las de Ponent, Pla
d’Urgell, La Noguera, Ondara
Sió, Sol del Solsonès, Pallars,
AADDMM Terraferma, Grup
Alba (Tàrrega), Alba Jussà y la
Associació Talma (Juneda). En
este sentido, desde la coordinadora afirman que, siguiendo las
instrucciones del departamento de Trabajo, Asuntos Sociales
y Familias, los servicios que
continúan en funcionamiento son los hogares de apoyo,
los programas de acompañamiento integral en el proceso
de rehabilitación de personas
con trastornos mentales y el
programa de apoyo a la autonomía en el propio hogar. Además, la atención, información
y asesoramiento a familias y el
servicio de ayuda psicológica
a través del teléfono, correo
electrónico o videoconferencia
también siguen funcionando.
Por contra, los servicios que
han quedado temporalmente
suspendidos son los clubes sociales y los prelaborales, aun-

Voluntarias del grupo ‘Quiets a casa!’ de Alpicat.

Recogida de bolsas de basura
en Alpicat para hacer batas
❘ ALPICAT ❘ El grupo de voluntarios “Quiets a casa!” de Alpicat hizo ayer un llamamiento
a los vecinos del municipio
para que les donen rollos de
bolsas de las que habitualmente se utilizan para la ba-

Inauguración de la sede de Salud Mental Ponent en 2018.

APOYO TELEMÁTICO

El asesoramiento a las
familias también se lleva a
cabo por teléfono, mails y
videoconferencia
que los profesionales siguen
trabajando de manera telemática, haciendo el seguimiento
de las personas y planteando
actividades y recursos alternativos a los presenciales.
Por otro lado, los operadores
del 112, 012 y el 061 derivarán
a los usuarios que padezcan un
elevado impacto emocional a

causa del coronavirus a una
plataforma de atención psicosocial. El Col·legi Oficial de
Treball Social de Catalunya,
que colabora en esta iniciativa,
explicó ayer que se trata de una
decisión del Govern en el marco del Pla de Protecció Civil de
Catalunya (Procicat). Desde
que comenzara la pandemia,
los trabajadores sociales están
ayudando a resolver dudas e
incidencias relacionadas con
los servicios de atención a las
personas vinculadas a los servicios sociales básicos, los centros de salud, las residencias de
ancianos o los centros de día,
entre otros.

Las cosedoras de Tàrrega necesitan más material
❘ TÀRREGA ❘ Las voluntarias de las entidades de Tàrrega Cartaes,
Alba y la Soll, que ya han cosido y repartido más de 500
mascarillas, piden más material para seguir colaborando.

Suspenden la Festa Major de Tragó de Noguera
❘ OS DE BALAGUER ❘ Los organizadores de la Festa Major de Tragó
de Noguera prevista para el próximo 26 abril decidieron ayer
suspender el evento debido a la crisis sanitaria.

Una escuela de Mequinensa “crea” su televisión
❘ MEQUINENSA ❘ La escuela La Ruella de Mequinensa ha impulsado la RuellaTV, un proyecto para mantener el contacto con
sus estudiantes. A través de su Facebook emitirán vídeos
con actividades para los alumnos cada día a las 11.00 horas.

UDL

INICIATIVAS SOLIDARIDAD

Una alumna china de la
UdL envía desde su país
más de mil mascarillas
REDACCIÓN / SEGRE TÀRREGA

han confirmados cuatro casos
positivos de coronavirus, tres
de ellos ingresados en el hospital Arnau y el cuarto, dado de
alta hace unos días pero sigue
confinado en casa. Además, numerosos vecinos se encuentran
aislados en sus viviendas con
síntomas. El alcalde, David Vilaró, agradeció ayer la solidaridad
de toda la población que “se ha
volcado” para conseguir frenar

ALTRUISMO

Una entidad de Tornabous
que prefiere mantener su
anonimato dona mil euros
para comprar material

ECONOMÍA

La Generalitat
garantiza el pago
de los servicios
sociales

Alud de solidaridad en Tornabous
❘ LLEIDA ❘ Una estudiante de doctorado de la facultat de Lletres de
la Universitat de Lleida (UdL),
Zhao Mo, ha hecho llegar desde
China un millar de máscaras
quirúrgicas a la propia universidad, que la institución académica ha entregado ya al hospital
Arnau de Vilanova. Zhao Mo
redacta su tesis dentro del programa Territorio, Patrimonio y
Cultura bajo la tutoría del profesor Xavier Terrado. La joven
estudiante volvió hace un mes a
su país, desde donde ha enviado
las mascarillas a la universidad
leridana.
Por otro lado, en Tornabous,
municipio del Urgell de poco
más de 800 habitantes, ya se

sura para que puedan seguir
confeccionando batas. Todas
aquellas personas que quieran ayudar podrán llevarlas
esta mañana al ayuntamiento a partir de las 8.30 horas
hasta las 14.00.

Zhao Mo (primera por la izquierda), en la Universitat de Lleida.

la propagación del coronavirus.
Así, una entidad local, que prefiere mantenerse en el anonimato, ha hecho una donación
al ayuntamiento de 1.000 euros
para comprar material de protección; un grupo de una decena
de voluntarios se ofrece a hacer la compra u otros encargos a
personas mayores o vulnerables
para evitar que tengan que salir
de casa, mientras que un grupo

de agricultores llevó a cabo la
noche del pasado miércoles la
primera desinfección de todas
las calles del municipio con tractores. Asimismo el consistorio
también compró kits para hacer 4.000 mascarillas sanitarias
que compartió con La Fuliola al
percatarse del foco de contagio
que tienen en la residencia de
ancianos con más de una decena
de positivos.

❘ BARCELONA ❘ E l c on s el ler
Asuntos Sociales, Chakir
El Homrani, firmó ayer una
resolución que garantiza la
totalidad del pago a las entidades que proveen servicios
sociales, también a aquellos
centros que tenido que cerrar a causa de la pandemia
de coronavirus.El departamento informó que la resolución incorpora medidas
excepcionales para facilitar
la reorganización de recursos
humanos para dar respuesta
a las necesidades de personal
de centros residenciales y la
atención domiciliaria. No
suspenderá ningún contrato
y financiará el 100% de los
importes tanto de los centros
públicos como privados que
configuran en el sistema catalán de servicios sociales.
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Música. Fallece la figura del country
Kenny Rogers a los 81 años
Cultura. Propuestas de música, teatro y
lectura para “superar” el confinamiento

INICIATIVAS SOLIDARIDAD

Aguja e hilos solidarios
Primeras entregas en residencias y entidades del tercer sector de mascarillas hechas en casa ||
Decenas de voluntarios se suman también en Solsona, Mollerussa y Torres de Segre
AJUNTAMENT DE TORRES DE SEGRE

L. GARCÍA

❘ LLEIDA ❘ Los leridanos siguen volcándose desde sus casas para
intentar paliar la falta de material de protección para evitar
contagios de coronavirus. Ya
son centenares las personas que
se han sumado de forma voluntaria a diferentes iniciativas que
han surgido en los últimas días,
sobre todo para hacer a mano
mascarillas, y ya se han hecho
las primeras entregas a residencias y entidades del tercer sector
de las comarcas leridanas. M.
Dolors Ferran es la coordinadora de un grupo de voluntarios,
con más de 70 personas, que
ha organizado la asociación de
vecinos de Torres de Sanui, de
Lleida. También cuentan con
voluntarios de municipios cercanos como Alpicat, Bell-lloc,
Linyola, Torrefarrera o Els Alamús, y tienen pedidos de mascarillas de entidades como Aspros
y Salut Mental de Ponent, así como de residencias de la tercera
edad. También están pendientes

FALTA DE MATERIAL

Empresas y comercios
donan telas e hilos, pero los
voluntarios necesitan más
material para las mascarillas
de recibir material homologado
para confeccionar mascarillas
para el Arnau. En Soses cuentan
con más de veinte mujeres que
ya han confeccionado cerca de
400 mascarillas y ayer hicieron
una “entrega de emergencia” a
la residencia Sant Josep de Lleida, que no tenía mascarillas, y
le entregaron 75. Cuentan con
voluntarios de otros municipios.
La alcaldesa de Soses, Sandra
Marco, señaló que se están quedando sin material para confeccionar las mascarillas, por lo
que hizo un llamamiento para
recibir donaciones. Por su parte, el ayuntamiento de Torres
de Segre ha reunido a más de
80 personas voluntarias para
hacer mascarillas y los comercios han donado el material necesario. En Solsona, en menos
de 24 horas han reunido a una
quincena de voluntarios y en
Mollerussa, también hay vecinos confeccionando mascarillas.
Vecinos de La Fuliola también
están recogiendo material de
protección, como mascarillas
y guantes, para entregarlos a
la residencia de la tercera edad.

Torres de Segre ha reunido a más de 80 voluntarios para confeccionar mascarillas para hacer frente a la falta de material.
AAVV TORRES DE SANUI

Pepita Marrades, de Mollerussa, una de las voluntarias.

Una de las modistas del grupo de la AAVV Torres de Sanui.

Versos contra el confinamiento para celebrar el Día Mundial de la Poesía
n Coincidiendo con el quinto aniversario del ciclo “Vespres en vers”, la concejalía de
Cultura i Ciutat de Lleida ha
hecho una recopilación de las
reflexiones sobre la poesía de
los 19 poetas, casi todos ellos
leridanos, que han participado
en el ciclo. Amat Baró, Enric
Boluda, Josep Borrell, Antoni
Clapés, Teresa Colom, Meritxell Cucurella-Jorba, Rosa Fa-

bregat, Joan Margarit, Núria
Miret, Dolors Miquel, Laia Noguera, Josep M. Nogueras, Jordi Pàmias, Jaume Pont, Josep
M. Rodríguez, Pere Rovira,
Josep M. Sala-Valldaura, Carles M. Sanuy y Víctor Sunyol
han participado en un vídeo
difundido por YouTube para
celebrar el Día Mundial de la
Poesia desde casa. La Paeria
resaltó que, más que nunca,

por las circunstancias excepcionales que vivimos, es necesaria la poesía “porque es una
mirada singular del mundo”.
Es una de las iniciativas que se
divulgaron ayer a través de las
redes sociales desde diferentes municipios leridanos para
celebrar el Día de la Poesía y
divulgar actividades para hacer más llevadero el confinamiento de la ciudadanía. Por

otra parte, Maldà agradeció
las muestras de solidaridad
que ha recibido la residencia
tras hacer un llamamiento por
la falta de material de protección para los profesionales. Especialmente, agradecieron la
donación de 2.500 guantes de
nitrilo por parte de Cabau Port
de Penelles. Además, un grupo
de mujeres se han sumado a
la confección de mascarillas.

SEGRE
Diumenge, 22 de març del 2020

GUIA
www.segre.com/guia

45
46

41
EFE

Música. Mor la figura del country
Kenny Rogers als 81 anys.
Cultura. Propostes de música, teatre i
lectura per ‘superar’ el confinament.

INICIATIVES SOLIDARITAT

Agulla i fil solidaris
Primeres entregues en residències i entitats del tercer sector de mascaretes fetes a casa || Desenes
de voluntaris se sumen també a Solsona, Mollerussa i Torres de Segre
AJUNTAMENT DE TORRES DE SEGRE

L. GARCÍA

❘ LLEIDA ❘ Els lleidatans continuen bolcant-se des casa seua
per intentar pal·liar la falta de
material de protecció per evitar contagis de coronavirus. Ja
són centenars les persones que
s’han sumat de manera voluntària a diferents iniciatives que
han sorgit en els últimes dies,
sobretot per fer a mà mascaretes, i ja s’han fet les primeres
entregues a residències i entitats del tercer sector de les comarques lleidatanes. M. Dolors
Ferran és la coordinadora d’un
grup de voluntaris, amb més de
70 persones, que ha organitzat
l’associació de veïns de Torres
de Sanui, de Lleida.
També compten amb voluntaris de municipis propers
com Alpicat, Bell-lloc, Linyola, Torrefarrera o els Alamús,
i tenen comandes de mascaretes d’entitats com Aspros i Salut Mental de Ponent, així com
de residències per a la tercera
edat. També estan pendents de

FALTA DE MATERIAL

Empreses i comerços donen
teles i fils, però els voluntaris
necessiten més material
per a les mascaretes
rebre material homologat per
confeccionar mascaretes per a
l’Arnau de Vilanova. A Soses
compten amb més de vint dones
que ja han confeccionat prop de
400 mascaretes i ahir van fer un
“lliurament d’emergència” a la
residència Sant Josep de Lleida,
que no tenia mascaretes, i li’n
van portar 75. Compten amb
voluntaris d’altres municipis.
L’alcaldessa de Soses, Sandra
Marco, va assenyalar que s’estan quedant sense material per
poder confeccionar les mascaretes, per la qual cosa va fer una
crida per rebre donacions.
Per la seua part, l’ajuntament
de Torres de Segre ha reunit més
de vuitanta persones voluntàries per poder confeccionar-ne i
els comerços han donat el material necessari. A Solsona, en
menys de 24 hores han reunit
una quinzena de voluntaris i a
Mollerussa també hi ha veïns
confeccionant mascaretes. Veïns de la Fuliola també estan
recollint material de protecció,
com mascaretes i guants, per
entregar-lo a la residència per
a la tercera edat.

Torres de Segre ha reunit més de 80 voluntaris per confeccionar mascaretes per fer front a la falta de material.
AAVV TORRES DE SANUI

Pepita Marrades, de Mollerussa, una de les voluntàries.

Una de les modistes del grup de l’AVV Torres de Sanui.

Versos contra el confinament per celebrar el Dia Mundial de la Poesia
n Coincidint amb el cinquè
aniversari del cicle Vespres
en vers, la regidoria de Cultura i Ciutat de Lleida ha fet
una recopilació de les reflexions sobre la poesia dels 19
poetes, gairebé tots lleidatans,
que han participat en el cicle.
Amat Baró, Enric Boluda, Josep Borrell, Antoni Clapés, Teresa Colom, Meritxell Cucurella-Jorba, Rosa Fabregat,

Joan Margarit, Núria Miret,
Dolors Miquel, Laia Noguera, Josep M. Nogueras, Jordi
Pàmias, Jaume Pont, Josep M.
Rodríguez, Pere Rovira, Josep M. Sala-Valldaura, Carles
M. Sanuy i Víctor Sunyol han
participat en un vídeo difós
per YouTube per celebrar el
Dia Mundial de la Poesia des
de casa.
La Paeria va ressaltar que,

més que mai, per les circumstàncies excepcionals que vivim, és necessària la poesia
“perquè és una mirada singular del món”. És una de les
iniciatives que es van divulgar ahir a través de les xarxes
socials des de diferents municipis lleidatans per celebrar
el Dia de la Poesia i divulgar
així activitats per fer més suportable el confinament de

la ciutadania. D’altra banda,
Maldà va agrair les mostres
de solidaritat que ha rebut la
residència després de fer una
crida per la falta de material
de protecció per als professionals. Especialment, van agrair
la donació de 2.500 guants de
nitril per part de Cabau Port
de Penelles. A més, un grup de
dones s’ha afegit a la confecció
de mascaretes.
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URL: https://diarideladiscapacitat.cat/neix-la-taula-de-salu...

Neix la Taula de Salut Mental de Lleida i el
Segrià per lluitar contra l’estigma i
promoure iniciatives - Diari de la
Discapacitat

Participants a la segona sessió de constitució de la Taula // Foto: Ajuntament de
Lleida
El passat 4 de febrer va tenir lloc a la sala Alfred Perenya la segona sessió de la constitució de
la Taula de Salut Mental de Lleida i el Segrià, amb la presència de les administracions i
entitats que van signar la seva adhesió.
Els objectius marcats de la Taula són promoure iniciatives de sensibilització, prevenció i lluita
contra l’estigma. En aquesta línia, la presidenta de Salut Mental Ponent, Eva Barta, va voler
destacar tres eixos de treball claus de la nova plataforma: coneixement i xarxa associativa,
educació i sensibilització i promoció de polítiques de salut mental.
Amb la Taula de Salut Mental de Lleida, ja són 24 les taules constituïdes a Catalunya. A més de
les entitats i de l’administració pública local, també s’han implicat administracions comarcals
com el Consell Comarcal del Segrià, la Diputació de Lleida o organismes de la Generalitat de
Catalunya.
Entre les entitats, s’han unit al projecte la Coordinadora d’Entitats de Salut Mental i Addiccions,
AADDMM Terraferma, la Federació Salut Mental Catalunya, Sant Joan de Déu Terres de Lleida,
l’Associació Intress, la Fundació Intress per a la Integració, la Fundació Tomàs i Canet, la

Fundació Alosa, la Fundació Ilersis, l’Associació Agrupat i FeSalut.
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ÓBITO CINE
WIKIMEDIA COMMONS

Fallece el actor Kirk
Douglas a los 103 años
Una de las últimas estrellas del Hollywood clásico ||
Protagonista de ‘Espartaco’ y ‘Senderos de Gloria’
EFE

REDACCIÓN

Además de una distinguida
filmografía como intérprete,
con más de 80 películas, Dou-

glas fundó su propia productora, que participó en la financiación de títulos como Senderos
de Gloria. Estuvo casado con
Diana Douglas de 1943 a 1951
y, posteriormente, con Anne
Douglas desde 1954 hasta su
fallecimiento. Fue el padre de
otra gran figura del cine como
Michael Douglas, este sí ganador del Oscar en dos ocasiones:
como actor por “Wall Street”
(1987) y como productor en la
categoría de mejor película por
“Alguien voló sobre el nido del
cuco” (1975).
“Para el mundo, fue una leyenda, un actor de la edad dorada del cine, un ser caritativo
cuyo compromiso con la justicia y las causas en la que creyó sentaron un estándar al que
aspirar todos. Pero para mí y
mis hermanos era simplemente
papá”, dijo Michael Douglas en
recuerdo de su padre.

EMPLEO

CIENCIA

SALUD EPIDEMIA

Un programa de
La Caixa facilita
empleo a más de
840 leridanos

Más de mil
científicos hallan
el genoma de 38
tipos de cáncer

Creen que el coronavirus también puede
transmitirse de la madre a un feto

❘ LLEIDA ❘ La leyenda de Ho llywood Kirk Douglas falleció
ayer a los 103 años de edad. Así
lo anunció su familia a través
de un comunicado recogido por
medios estadounidenses. “Con
tremenda tristeza, mis hermanos y yo anunciamos que Kirk
Douglas nos dejó a la edad de
103 años”, afirmó uno de sus
hijos, el también actor Michael
Douglas, en una nota difundida
por la revista People.
Kirk Douglas era una de las
últimas estrellas del Hollywood
clásico y su impresionante filmografía incluye grandes clásicos de la pantalla grande como El loco del pelo rojo (1956),
Senderos de gloria (1957) y Espartaco (1960). A lo largo de
su carrera gozó de popularidad
entre el público y del respeto de
la crítica, aunque nunca ganó
el Oscar, a pesar de estar no-

Douglas, el pasado noviembre.

minado en tres ocasiones. La
Academia le otorgó en 1996 la
estatuilla honorífica.

Actor y productor

En colaboración con
empresas y entidades

Abren la puerta a una
detección más precoz

❘ LLEIDA ❘ Incopora, el programa de integración laboral de
La Caixa, facilitó la integración en el mercado laboral
de 842 leridanos con vulnerabilidad en 2019, un 13%
más que en el año anterior.
Según explicó la entidad en
un comunicado, este aumento en la cifra de personas beneficiadas por el programa es
debido al trabajo conjunto de
275 empresas y 9 entidades
sociales de Ponent, Pirineu
y Aran que se han implicado
en este proyecto de integración sociolaboral. Son Antisida Lleida, Alba, Aspid,
Aspros, Ilersis, Prosec, Reintegra, Salesians Sant Jordi
y Salut Mental Ponent. Además, también colabora Creu
Roja. “El programa sigue creciendo y, más allá del número
de inserciones laborales, uno
de los grandes méritos de Incorpora es que cada participante se convierte en agente
de su propio cambio”, manifestó Isidre Fainé, presidente
de la Fundació Bancària La
Caixa. La entidad reeditará
un año más el programa.

❘ BARCELONA ❘ Un consorcio internacional de científicos hizo público ayer el mapa más
completo hasta la fecha del
genoma de 38 tipos de cáncer. Más de 1.200 investigadores de 70 centros en 37 Estados distintos han trabajado
coordinados para investigar
las causas, métodos de prevención, diagnósticos y tratamientos. Los expertos han
podido identificar por lo menos una mutación causal en el
95% de los pacientes, lo que
puede ayudar a desarrollar
nuevos medicamentos para
combatir esta enfermedad y
a una detección más precoz.

Vivir con el Sida
Por otro lado, investigadores de todo el Estado español
han identificado a tres personas que, después de más de
25 años de estar infectados
por el Sida y sin recibir tratamiento antirretroviral, no
tienen el virus detectable en
sangre ni han desarrollado
la enfermedad. Ahora trabajan para determinar un perfil
común.

AGENCIAS

❘ MADRID ❘ Médicos del Hospital
de Wuhan, ciudad epicentro
del nuevo brote de coronavirus, confirmaron ayer el primer
caso de un bebé infectado con
el virus sólo 30 horas después
de haber nacido. Esto podría
confirmar la transmisión del
virus en el útero, ya que la madre también dio positivo por el
virus antes del parto. Su bebé es

Kirk Douglas, en una imagen promocional de los años cincuenta.

el caso registrado más joven infectado con el coronavirus.Así
las cosas, los facultativos apuntan a que se podría tratar de un
caso de transmisión del virus de
madre a hijo. El bebé, que pesó
al nacer 3,25 kilos, se encuentra
estable y bajo observación.
Mientras tanto, el turista alemán que permanece ingresado
y aislado en el Hospital de La
Gomera infectado por el coro-

navirus “evoluciona bien” y sigue con síntomas leves.

El Mobile se mantiene
Por otra parte, Jordi Puigneró, conseller de Políticas Digitales y Administración Pública, aseguró ayer que el Mobile
World Congress de Barcelona,
previsto para finales de mes, se
celebrará a pesar de la alerta
mundial por el coronavirus.

La senyora

Carmen Relloso Sanmartin
Vídua d’Alfons Mor Piñol
Ha mort cristianament als 86 anys.
(E.P.R.)
La seva filla, Carme; fill polític, Gonçal; néts, Gonçal i Carme; germà, José
Antonio, cunyada, Mari Carme, nebots, cosins i família tota us agraeixen les
mostres de condolença rebudes i us demanen una oració pel seu repòs etern.
La cerimònia tindrà lloc avui dijous dia 6, a les 12.00 hores, a l’església
parroquial de l’Albagés.

DM: Tanatori Jardí La Lleidatana. Camí de Montcada, s/n. Sala 2.

Lleida, 6 de febrer del 2020
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ÒBIT CINE
WIKIMEDIA COMMONS

Mor l’actor Kirk
Douglas als 103 anys
Una de les últimes estrelles del Hollywood clàssic ||
Protagonista d’‘Espàrtac’ i ‘Camins de glòria’
EFE

REDACCIÓ

❘ LOS ANGELES ❘ La llegenda de
Hollywood Kirk Douglas va
morir ahir als 103 anys d’edat.
Així ho va anunciar la seua família a través d’un comunicat
recollit per mitjans nord-americans. “Amb tremenda tristesa,
els meus germans i jo anunciem
que Kirk Douglas ens ha deixat
a l’edat de 103 anys”, va afirmar
un dels seus fills, el també actor
Michael Douglas, en una nota
difosa per la revista People.
Kirk Douglas era una de les
últimes estrelles del Hollywood
clàssic i la seua impressionant
filmografia inclou clàssics de
la pantalla gran com Van Gogh,
la passió per viure (1956), Camins de glòria (1957) i Espàrtac
(1960). Al llarg de la seua carrera va gaudir de popularitat entre el públic i del respecte de la
crítica, encara que mai va guanyar l’Oscar, malgrat ser nomi-

A part d’una distingida filmografia com a intèrpret, amb
més de 80 pel·lícules, Douglas

va fundar la seua pròpia productora, que va participar en el
finançament de títols com Camins de glòria. Va estar casat
amb Diana Douglas del 1943
al 1951 i, posteriorment, amb
Anne Douglas des del 1954 fins
a la seua mort. Va ser el pare
d’una altra gran figura del cine
com Michael Douglas, aquest
sí guanyador de l’Oscar en dos
ocasions: com a actor per Wall
Street (1987) i com a productor
en la categoria de millor pel·lícula per Algú va volar sobre el
niu del cucut (1975).
“Per al món, va ser una llegenda, un actor de l’edat daurada del cine, un ésser caritatiu
el compromís del qual amb la
justícia i les causes en què va
creure van ser un estendard a
què aspirem tots. Però per a mi
i els meus germans era simplement el pare”, va dir Michael
Douglas.

OCUPACIÓ

CIÈNCIA

SALUT EPIDÈMIA

Un programa de
La Caixa facilita
feina a més de
840 lleidatans

Més de mil
científics troben
el genoma de 38
tipus de càncer

Creuen que el coronavirus també pot
transmetre’s de la mare al fetus

Douglas, el novembre passat.

nat en tres ocasions. L’Acadèmia
li va atorgar el 1996 l’estatueta
honorífica.

Actor i productor

En col·laboració amb
empreses i entitats

Obren la porta a una
detecció més precoç

❘ LLEIDA ❘ Incopora, el programa d’integració laboral de La
Caixa, va facilitar la integració en el mercat laboral de
842 lleidatans amb vulnerabilitat el 2019, un 13% més
que l’any anterior. Segons
va explicar l’entitat en un
comunicat, aquest augment
en la xifra de persones beneficiades pel programa és
a causa del treball conjunt
de 275 empreses i 9 entitats
socials de Ponent, Pirineu i
Aran que s’han implicat en
aquest projecte d’integració
sociolaboral. Són Antisida
Lleida, Alba, Aspid, Aspros,
Ilersis, Prosec, Reintegra,
Salesians Sant Jordi i Salut
Mental Ponent. A més, també hi col·labora Creu Roja.
“El programa continua creixent i, més enllà del nombre
d’insercions laborals, un dels
grans mèrits d’Incorpora és
que cada participant es converteix en agent del seu propi
canvi”, va manifestar Isidre
Fainé, president de la Fundació Bancària La Caixa. L’entitat reeditarà un any més el
programa.

❘ BARCELONA ❘ Un consorci internacional de científics va
fer públic ahir el mapa més
complet fins a la data del genoma de 38 tipus de càncer.
Més de 1.200 investigadors de setanta centres en
37 estats diferents han treballat coordinats per investigar les causes, mètodes
de prevenció, diagnòstics i
tractaments.
Els ex per ts ha n pog ut
identificar almenys una mutació causal en el 95% dels
pacients, la qual cosa pot
ajudar a desenvolupar nous
medicaments per combatre
aquesta malaltia i a una detecció més precoç.

Viure amb la sida
D’altra banda, investigadors de tot l’Estat espanyol
han identificat tres persones
que, després de més de 25
anys d’estar infectats per la
sida i sense rebre tractament
antiretroviral, no tenen el
virus perceptible en sang ni
han desenvolupat la malaltia.
Ara treballen per determinar
un perfil comú.

AGÈNCIES

❘ MADRID ❘ Metges de l’Hospital de
Wuhan, ciutat epicentre del nou
brot de coronavirus, van confirmar ahir el primer cas d’un
nadó infectat amb el virus només trenta hores després d’haver nascut. Això podria confirmar la transmissió del virus a
l’úter, ja que la mare també va
donar positiu pel virus abans
del part. El seu nadó és el cas

Kirk Douglas, en una imatge promocional dels anys cinquanta.

registrat més jove infectat amb
el coronavirus. Així les coses,
els facultatius apunten que es
podria tractar d’un cas de transmissió del virus de mare a fill.
El nadó, que va pesar al nàixer
3,25 quilos, es troba estable i
sota observació.
D’altra banda, el turista alemany que està ingressat i aïllat
a l’Hospital de La Gomera infectat pel coronavirus “evoluciona

bé” i segueix amb símptomes
lleus.

El Mobile es manté
D’altra banda, Jordi Puigneró, conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública,
va assegurar ahir que el Mobile
World Congress de Barcelona,
previst per a finals de mes, se
celebrarà malgrat l’alerta mundial pel coronavirus.

La senyora

Carmen Relloso Sanmartin
Vídua d’Alfons Mor Piñol
Ha mort cristianament als 86 anys.
(E.P.R.)
La seva filla, Carme; fill polític, Gonçal; néts, Gonçal i Carme; germà, José
Antonio, cunyada, Mari Carme, nebots, cosins i família tota us agraeixen les
mostres de condolença rebudes i us demanen una oració pel seu repòs etern.
La cerimònia tindrà lloc avui dijous dia 6, a les 12.00 hores, a l’església
parroquial de l’Albagés.

DM: Tanatori Jardí La Lleidatana. Camí de Montcada, s/n. Sala 2.

Lleida, 6 de febrer del 2020
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La Paeria prioriza a las
mujeres y a los jóvenes
en las plazas vacantes
de los dos mercadillos
Oferta de 14 puestos en el Barris
Nord y 17 en el Camp d’Esports
El Ayuntamiento de Lleida,
a través de la concejalía
de Consum, Comerç i
Mercats, realizará este
mes de febrero el concurso
de puestos vacantes de
los mercados del Camp
d’Esports y del Barris Nord.
Como novedad, en esta renovación de los puestos, se dará prioridad a las mujeres y a los jóvenes
que puedan estar interesados en
E
valorará en los criterios de adjudicación que la persona solicitan-

FOTO: X.N. / L

Reabre el parking cercano
a las piscinas de Balàfia
El aparcamiento situado entre
B
E P
C
vo desde esta mañana, después
que ayer por la tarde la Paeria

ra de la zona. Los operarios exlizado para tapar los enormes
boquetes y nivelaron el terreno.

FOTO: La Paeria / La concejala Marta Gispert con una paradista

una mujer, y se considerará posiemprendeduría y de generar las
años, según informaron fuentes
municipales.
La concejala del área, Marta
Gispert, insiste en que “la Paeria apuesta por la equidad y la
igualdad en todos los ámbitos
de gobierno municipal, también
cuando hablamos de mercados
ambulantes, un sector y un coGispert remarca que “trabajamos
para facilitar las máximas salidas
profesionales tanto a las mujeres como a las personas jóvenes,
porque es una línea estratégica
de nuestra forma de entender la

verdura en calidad de productores y por otras 4 plazas más en la

PUESTOS LIBRES
En el momento de la licitación,
el mercado del Barris Nord cuannadas a la venta de equipamiento
para la persona y para el hogar, y
nada a la venta de fruta y verdura
en calidad de productores.
En el caso del mercadillo de
Camp d’Esports se podrá concurto de la persona y del hogar; así
como por 8 parcelas en la zona

MODERNIZACIÓN
La concejalía de Consum, CoM
P
núa trabajando en la modernización de los mercados ambulantes
de la ciudad, en la formación de
las personas que ejercen de comerciantes y en acciones que
culminen en unos mercados más
modernos y que no generen impactos medioambientales negaciclaje y por el uso de bolsas de

FOTO: D.A. / C

Cortan la carretera entre
la Bordeta y Albatàrrec
La carretera que enlaza la Bordeta con Albatàrrec ha sido cortada por las obras de reforma del
tramo que se vio afectado por la
riada del Torrent de la Femosa.
La Diputació de Lleida inició el
C

enlaza la Bordeta con los municipios de Albatàrrec, Montoliu y
Sudanell. Varios carteles señalizan esta circunstancia e instan a
los conductores a desviarse. Se
prevé mantener la vía cerrada

Incorpora ayuda a la inserción
laboral de 842 leridanos en 2019
El programa de integración laC
I
renueva por decimocuarto año
L
E
842 puestos de trabajo para personas vulnerables. Esto ha sido
posible gracias a la implicación de
ciales de Lleida en este proyecto

de responsabilidad social. En Lleida, de las 842 inserciones hechas,

les de Catalunya dedicadas a la
integración laboral de personas

A
inserciones han sido de personas
con alguna discapacidad, y de 692
personas en riesgo o situación de
L C
novar el acuerdo de colaboración
I -

un empleo. En concreto, en Lleida
A
L
A
A
A
I
P sec, Reintegra, Salesians Sant Jordi, Salut Mental Ponent. Además,
a nivel estatal también se ha renovado con Creu Roja.

FOTO: CaixaBank / Unas 275 empresas se implicaron en el Incorpora
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Administracions i entitats constitueixen la
Taula de Salut Mental de Lleida i el Segrià |
Lleida.com
La sala Alfred Perenya de Lleida ha acollit la segona sessió de la Taula de Salut Mental de
Lleida i el Segrià, promoguda per l'entitat Salut Mental Ponent i que ja es va presentar 17
de desembre passat. La taula té per objectiu millorar la coordinació entre els diferents
agents vinculats amb la salut mental a la comarca del Segrià i contribuir a impulsar el
model comunitari d'atenció a la salut mental.
Aquest dilluns, els representants de les administracions i entitats que en formen part han
signat formalment el document d'adhesió a la Taula, que, d'aquesta manera, ha quedat
oficialment constituïda. Les taules de salut mental són un espai de reflexió, intercanvi de
recursos i treball col·laboratiu, per promocionar l'atenció integral de la salut mental al
territori. Aquestes busquen la implicació de diferents agents: les entitats del tercer sector,
l'administració local, la comarcal, les diputacions i la representació territorial dels departaments
o organismes de la Generalitat de Catalunya.
Des de Salut Mental Ponent, destaquen la importància de la implicació de tots els agents del
territori a les taules que han de recollir tots els recursos, sota tres eixos de treball claus:
coneixement i xarxa associativa, educació i sensibilització i promoció de les polítiques de
salut mental.
Formen part de la Taula de Salut Mental de Lleida i Segrià, els departaments de Salut;
Treball, Afers Socials i Famílies; Justícia; Educació i Interior, Diputació de Lleida, Consell
Comarcal del Segrià, Ajuntament de Lleida, Gestió de Serveis Sanitaris (GSS), Col·legi Oficial
de Psicòlegs, Col·legi Oficial d'Infermeria, Associació Salut Mental Ponent, Salut Mental
Catalunya Terres de Lleida. Coordinadora d'entitats de Salut Mental i Addiccions, AADDMM
Terraferma, Federació Salut Mental Catalunya, Sant Joan de Déu Terres de Lleida, Associació
Intress, Fundació Intress per a la Integració, Fundació Tomàs i Canet, Fundació Aspros,
Fundació Alosa, Fundació Ilersis, Associació Agrupa't i FeSalut.
La coordinació per al funcionament de la taula anirà a càrrec de l'Associació Salut Mental
Ponent i s'iniciarà amb una primera trobada del grup motor. A Catalunya s'havien constituït, fins
avui, 23 taules de salut mental, i amb la de Lleida ja en sumen 24.
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Front comú a Lleida per la salut mental

per Redacció dimarts, 4 de febrer 2020 - 11:10h

| LleidaDiari.cat
La sala Alfred Perenya de Lleida ha acollit la segona sessió de la Taula de Salut Mental de Lleida i el Segrià, promoguda per l'entitat Salut Mental
Ponent i que ja es va presentar 17 de desembre passat.
La taula té per objectiu millorar la coordinació entre els diferents agents vinculats amb la salut mental a la comarca del Segrià i contribuir a impulsar
el model comunitari d'atenció a la salut mental. Aquest dilluns, els representants de les administracions i entitats que en formen part han signat formal el
document d'adhesió a la Taula, que, d'aquesta manera, ha quedat oficialment constituïda.

TELEGRAM LLEIDADIARI: Ara també podeu rebre les notícies de LleidaDiari a través del canal de Telegram. Punxa aquí!

Un espai de reflexió, intercanvi de recursos i treball col·laboratiu
Les taules de salut mental són un espai de reflexió, intercanvi de recursos i treball col·laboratiu, per promocionar l'atenció integral de la salut
mental al territori. Les taules de salut mental busquen la implicació de tots els agents implicats: les entitats del tercer sector, l'administració local, la
comarcal, les diputacions i la representació territorial dels departaments o organismes de la Generalitat de Catalunya.
Des de Salut Mental Ponent, destaquen la importància de la implicació de tots els agents del territori a les taules que han de recollir tots els
recursos, sota tres eixos de treball claus: coneixement i xarxa associativa, educació i sensibilització i promoció de les polítiques de salut mental.

Els integrants de la Taula de Salut Mental de Lleida i Segrià
Formen part de la Taula de Salut Mental de Lleida i Segrià, els departaments de Salut; Treball, Afers Socials i Famílies; Justícia; Educació i Interior,

36

SEGRE
Dimarts, 4 de febrer del 2020

SOCIETAT Gent

GUIA
AJUNTAMENT DE CORBINS

Veïns de Corbins celebren les festes de
Santa Àgueda amb una missa i un dinar
Els veïns de Corbins van celebrar dissabte la festivitat en
honor a santa Àgueda amb una missa, un dinar en què
van participar un centenar de sòcies de l’Associació de
Dones local i una xarrada de la diputada Helena Martínez.
AJUNTAMENT DE MEQUINENSA

Representants de les administracions i les entitats, ahir a la sala Alfred Perenya de Lleida.

Constitueixen la Taula de Salut Mental
La sala Alfred Perenya va acollir ahir la segona sessió de la
Taula de Salut Mental de Lleida
i el Segrià, impulsada per l’entitat Salut Mental Ponent. La
taula té com a objectiu millorar

la coordinació entre els diferents estaments per impulsar
el model comunitari d’atenció
a la salut mental. Administracions com la Generalitat, la Diputació, la Paeria i el consell del

Segrià i entitats com Sant Joan
de Déu, Aspros, Alosa, Ilersis,
Col·legi de Psicòlegs, Agrupa’t
i FeSalut van firmar el document d’adhesió i van constituir
la taula.
AMADO FORROLLA

Una processó en honor a sant Blai recorre
els carrers del centre de Mequinensa
Una processó presidida per la imatge de sant Blai va recórrer ahir els carrers del centre de Mequinensa. L’església
de Nostra Senyora de l’Assumpció va acollir una missa
amenitzada pel cor d’aquesta localitat.
MARIA CARME MORALES

Entrega de premis del concurs literari i de
pintura de la Coordinadora de Gent Gran
La Coordinadora de Gent Gran i Voluntariat Sènior de
Lleida va lliurar dissabte passat els premis del concurs La
Veu de poesia i prosa i La Llum de pintura. Hi va haver
guardons per als tres primers de cada categoria.

Benedicció de cristines de Sant Blai a l’església de Sant Llorenç de Lleida
Desenes de lleidatans, entre els
quals representants del Gremi de Forners de les Terres de
Lleida, es van congregar ahir
al matí a l’església de Sant Llo-

renç a la ciutat de Lleida per
participar en la tradicional
benedicció de les cristines de
Sant Blai, un dolç típic farcit de
nata o crema.

Segons les estimacions de
la presidenta del Gremi, Pilar
Marquès, el cap de setmana
passat tenien previst vendre
al voltant de 26.000 cristines.

HORÒSCOP
ÀRIES 21-III / 19-IV.
Planifiqueu les accions i feu la següent
jugada. Abstingueu-vos d’imposar les
vostres creences als altres. És possible que els
ajustaments a la llar se us facin costa amunt.

CÀNCER 21-VI / 22-VII.
Concentreu-vos en la llar, els diners i
seguir el vostre camí. Com més reveleu,
més haureu de preocupar-vos per la informació
que pugui utilitzar-se en contra.

BALANÇA 23-IX / 22-X.
Viatjar o participar en reunions portarà
a noves amistats, oportunitats de feina
i coneixements que us ajudaran a avançar. Torneu
a connectar-vos amb un vell col·lega.

CAPRICORN 22-XII / 19-I.
Avenir-vos amb els altres serà la clau per
fer les coses a temps. Atraureu l’atenció
si incloeu tothom en els vostres plans. La confiança us donarà l’avantatge que necessiteu.

TAURE 20-IV / 20-V.
Quan es tracti de perspectives professionals o econòmiques, necessitareu ser
pràctics. Abstingueu-vos d’invertir en altres persones. Enfoqueu-vos en el que feu.

LLEÓ 23-VII / 22-VIII.
Participeu en el que succeeix a la comunitat i ampliareu la vostra perspectiva
sobre les noves possibilitats. Oferiu lideratge i
accepteu el càrrec amb vigor i determinació.

ESCORPIÓ 23-X / 21-XI.
Gestioneu amb compte els assumptes
de diners. Assegureu-vos de tenir els
fons abans de fer una compra de gran valor. Una
factura pendent us deixarà sense efectiu.

AQUARI 20-I / 18-II.
Cuideu les necessitats si una situació
se’n va de control. Feu coses que us relaxin i us ajudin a posar la vida en perspectiva.
S’afavoreix el creixement personal.

BESSONS 21-V / 20-VI.
Obtindreu una impressió equivocada
sobre algú si feu suposicions o actueu
de manera precipitada. Trieu respondre amb
afecte i amabilitat en lloc de criticar.

VERGE 23-VIII / 22-IX.
Guardeu els pensaments per a vosaltres.
Interferir o posar el nas en situacions
de les quals sabeu poc serà una pèrdua de temps
i energia. Eviteu compartir informació.

SAGITARI 22-XI / 21-XII.
Aneu amb compte quan tracteu amb
altres persones. Espereu rebre queixes;
es requeriran compassió i paciència. Els desafiaments personals us enfortiran el caràcter.

PEIXOS 19-II / 20-III.
Procediu amb cautela, especialment si
heu de treballar amb altra gent. Afrontareu problemes amb un ésser estimat si us queixeu o sou massa exigents.
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AJUNTAMENT DE CORBINS

Vecinos de Corbins celebran las fiestas de
Santa Àgueda con una misa y una comida
Los vecinos de Corbins celebraron el sábado la festividad
en honor a Santa Àgueda con una misa, una comida en la
que participaron un centenar de socias de la Associació de
Dones local y una charla de la diputada Helena Martínez.
AYUNTAMIENTO DE MEQUINENSA

Representantes de las administraciones y las entidades, ayer en la sala Alfred Perenya de Lleida.

Constituyen la Taula de Salut Mental
La sala Alfred Perenya acogió
ayer la segunda sesión de la Taula de Salut Mental de Lleida y el
Segrià, impulsada por la entidad
Salut Mental Ponent. La mesa
tiene por objetivo mejorar la

coordinación entre los diferentes estamentos para impulsar el
modelo comunitario de atención
a la salud mental. Administraciones como la Generalitat, la
Diputación, la Paeria y el con-

sell del Segrià y entidades como
Sant Joan de Déu, Aspros, Alosa, Ilersis, Col·legi de Psicòlegs,
Agrupa’t y FeSalut firmaron el
documento de adhesión y constituyeron la mesa.
AMADO FORROLLA

Una procesión en honor a Sant Blai
recorre las calles del centro de Mequinensa
Una procesión presidida por la imagen de Sant Blai recorrió ayer las calles del centro de Mequinensa. La iglesia
de Nuestra Señora de la Asunción acogió una misa amenizada por el coro de esta localidad.
MARIA CARME MORALES

Entrega de premios del concurso literario y
de pintura de la Coordinadora de Gent Gran
La Coordinadora de Gent Gran i Voluntariat Sènior de
Lleida entregó el pasado sábado los premios del concurso
‘La Veu’ de poesía y prosa y ‘La Llum’ de pintura. Hubo
galardones para los tres primeros de cada categoría.

Bendición de ‘Cristines’ de Sant Blai en la iglesia de Sant Llorenç de Lleida
Decenas de leridanos, entre
ellos representantes del Gremi de Forners de les Terres de
Lleida, se congregaron la mañana de ayer en la iglesia de Sant

Llorenç en la ciudad de Lleida
para participar en la tradicional
bendición de las ‘Cristines’ de
Sant Blai, un dulce típico relleno de nata o crema. Según las

estimaciones de la presidenta
del Gremi, Pilar Marquès, el
pasado fin de semana tenían
previsto vender alrededor de
26.000 ‘Cristines’.

HORÓSCOPO
ARIES 21-III / 19-IV.
Planifique sus acciones y haga su jugada. Absténgase de imponer sus creencias a los demás. Es posible que los ajustes en el
hogar no sean de su agrado al principio.

CÁNCER 21-VI / 22-VII.
Concéntrese en el hogar, el dinero y
seguir su camino. Cuanto más revele,
más tendrá que preocuparse por la información
que pueda usarse en su contra.

LIBRA 23-IX / 22-X.
Viajar o participar en reuniones llevará
a nuevas amistades, oportunidades de
trabajo y conocimientos que lo ayudarán a avanzar. Vuelva a conectarse con un viejo colega.

CAPRICORNIO 22-XII / 19-I.
Llevarse bien con los demás será la clave
para hacer las cosas a tiempo. Atraerá
la atención si incluye a todos en sus planes. Su
confianza le dará la ventaja que necesita.

TAURO 20-IV / 20-V.
Cuando se trate de perspectivas profesionales o económicas, necesitará ser
práctico. Absténgase de invertir en otras personas. Enfóquese en lo que está haciendo.

LEO 23-VII / 22-VIII.
Participe en lo que está sucediendo en
su comunidad y ampliará su perspectiva
sobre las nuevas posibilidades. Ofrezca liderazgo
y acepte el cargo con vigor y determinación.

ESCORPIÓN 23-X / 21-XI.
Maneje con cuidado los asuntos de dinero. Asegúrese de tener los fondos
antes de realizar una compra de gran valor. Una
factura pendiente lo dejará sin efectivo.

ACUARIO 20-I / 18-II.
Cuide sus necesidades si una situación
se va fuera de control. Haga algo que lo
relaje y lo ayude a poner su vida en perspectiva.
Se favorece el crecimiento personal.

GÉMINIS 21-V / 20-VI.
Obtendrá una impresión equivocada
acerca de alguien si hace suposiciones
o actúa de modo apresurado. Elija responder con
afecto y amabilidad en lugar de críticas.

VIRGO 23-VIII / 22-IX.
Guarde sus pensamientos para usted.
Interferir o entrometerse en situaciones
de las que sabe poco será una pérdida de tiempo
y energía. Evite compartir información.

SAGITARIO 22-XI / 21-XII.
Tenga cuidado al tratar con otras personas. Espere recibir quejas; se requerirán compasión y paciencia. Los desafíos personales le fortalecerán el carácter.

PISCIS 19-II / 20-III.
Proceda con cautela, especialmente si
tiene que trabajar junto a otros. Enfrentará problemas con un ser querido si se queja o
es demasiado exigente.
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Administracions i entitats constitueixen la
Taula de Salut Mental de Lleida i el Segrià |
NacióLleida
Aquesta informació es va publicar originalment el 3 de febrer de 2020 i, per tant, la informació
que hi apareix fa referència a la data especificada.
La sala Alfred Perenya de Lleida ha acollit la segona sessió de la Taula de Salut Mental de
Lleida i el Segrià, promoguda per l'entitat Salut Mental Ponent i que ja es va presentar 17 de
desembre passat. La taula té per objectiu millorar la coordinació entre els diferents agents
vinculats amb la salut mental a la comarca del Segrià i contribuir a impulsar el model comunitari
d'atenció a la salut mental.
Aquest dilluns, els representants de les administracions i entitats que en formen part han signat
formal el document d'adhesió a la Taula, que, d'aquesta manera, ha quedat oficialment
constituïda. Les taules de salut mental són un espai de reflexió, intercanvi de recursos i treball
col·laboratiu, per promocionar l'atenció integral de la salut mental al territori.
Les taules de salut mental busquen la implicació de tots els agents implicats: les entitats del
tercer sector, l'administració local, la comarcal, les diputacions i la representació territorial dels
departaments o organismes de la Generalitat de Catalunya. De de Salut Mental Ponent,
destaquen la importància de la implicació de tots els agents del territori a les taules que han de
recollir tots els recursos, sota tres eixos de treball claus: coneixement i xarxa associativa,
educació i sensibilització i promoció de les polítiques de salut mental.
Formen part de la Taula de Salut Mental de Lleida i Segrià, els departaments de Salut; Treball,
Afers Socials i Famílies; Justícia; Educació i Interior, Diputació de Lleida, Consell Comarcal del
Segrià, Ajuntament de Lleida, Gestió de Serveis Sanitaris (GSS), Col·legi Oficial de Psicòlegs,
Col·legi Oficial d'Infermeria, Associació Salut Mental Ponent, Salut Mental Catalunya Terres de
Lleida. Coordinadora d'entitats de Salut Mental i Addiccions, AADDMM Terraferma, Federació
Salut Mental Catalunya, Sant Joan de Déu Terres de Lleida, Associació Intress, Fundació
Intress per a la Integració, Fundació Tomàs i Canet, Fundació Aspros, Fundació Alosa,
Fundació Ilersis, Associació Agrupa't i FeSalut.
La coordinació per al funcionament de la taula anirà a càrrec de l'Associació Salut Mental
Ponent i s'iniciarà amb una primera trobada del grup motor. A Catalunya s'havien constituït, fins
avui, 23 taules de salut mental, i amb la de Lleida ja en sumen 24.
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Administracions i entitats constitueixen la
Taula de Salut Mental de Lleida i el Segrià |
NacióLleida
Aquesta informació es va publicar originalment el 3 de febrer de 2020 i, per tant, la informació
que hi apareix fa referència a la data especificada.
La sala Alfred Perenya de Lleida ha acollit la segona sessió de la Taula de Salut Mental de
Lleida i el Segrià, promoguda per l'entitat Salut Mental Ponent i que ja es va presentar 17 de
desembre passat. La taula té per objectiu millorar la coordinació entre els diferents agents
vinculats amb la salut mental a la comarca del Segrià i contribuir a impulsar el model comunitari
d'atenció a la salut mental.
Aquest dilluns, els representants de les administracions i entitats que en formen part han signat
formal el document d'adhesió a la Taula, que, d'aquesta manera, ha quedat oficialment
constituïda. Les taules de salut mental són un espai de reflexió, intercanvi de recursos i treball
col·laboratiu, per promocionar l'atenció integral de la salut mental al territori.
Les taules de salut mental busquen la implicació de tots els agents implicats: les entitats del
tercer sector, l'administració local, la comarcal, les diputacions i la representació territorial dels
departaments o organismes de la Generalitat de Catalunya. De de Salut Mental Ponent,
destaquen la importància de la implicació de tots els agents del territori a les taules que han de
recollir tots els recursos, sota tres eixos de treball claus: coneixement i xarxa associativa,
educació i sensibilització i promoció de les polítiques de salut mental.
Formen part de la Taula de Salut Mental de Lleida i Segrià, els departaments de Salut; Treball,
Afers Socials i Famílies; Justícia; Educació i Interior, Diputació de Lleida, Consell Comarcal del
Segrià, Ajuntament de Lleida, Gestió de Serveis Sanitaris (GSS), Col·legi Oficial de Psicòlegs,
Col·legi Oficial d'Infermeria, Associació Salut Mental Ponent, Salut Mental Catalunya Terres de
Lleida. Coordinadora d'entitats de Salut Mental i Addiccions, AADDMM Terraferma, Federació
Salut Mental Catalunya, Sant Joan de Déu Terres de Lleida, Associació Intress, Fundació
Intress per a la Integració, Fundació Tomàs i Canet, Fundació Aspros, Fundació Alosa,
Fundació Ilersis, Associació Agrupa't i FeSalut.
La coordinació per al funcionament de la taula anirà a càrrec de l'Associació Salut Mental
Ponent i s'iniciarà amb una primera trobada del grup motor. A Catalunya s'havien constituït, fins
avui, 23 taules de salut mental, i amb la de Lleida ja en sumen 24.
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Administracions i entitats constitueixen la
Taula de Salut Mental de Lleida i el Segrià
ACN Lleida.-La sala Alfred Perenya de Lleida ha acollit la segona sessió de la Taula de Salut
Mental de Lleida i el Segrià, promoguda per l'entitat Salut Mental Ponent i que ja es va presentar
17 de desembre passat. La taula té per objectiu millorar la coordinació entre els diferents agents
vinculats amb la salut mental a la comarca del Segrià i contribuir a impulsar el model comunitari
d'atenció a la salut mental. Aquest dilluns, els representants de les administracions i entitats que
en formen part han signat formal el document d'adhesió a la Taula, que, d'aquesta manera, ha
quedat oficialment constituïda. Les taules de salut mental són un espai de reflexió, intercanvi de
recursos i treball col·laboratiu, per promocionar l'atenció integral de la salut mental al territori.
Les taules de salut mental busquen la implicació de tots els agents implicats: les entitats del
tercer sector, l'administració local, la comarcal, les diputacions i la representació territorial dels
departaments o organismes de la Generalitat de Catalunya. De de Salut Mental Ponent,
destaquen la importància de la implicació de tots els agents del territori a les taules que han de
recollir tots els recursos, sota tres eixos de treball claus: coneixement i xarxa associativa,
educació i sensibilització i promoció de les polítiques de salut mental. Formen part de la Taula
de Salut Mental de Lleida i Segrià, els departaments de Salut; Treball, Afers Socials i Famílies;
Justícia; Educació i Interior, Diputació de Lleida, Consell Comarcal del Segrià, Ajuntament de
Lleida, Gestió de Serveis Sanitaris (GSS), Col·legi Oficial de Psicòlegs, Col·legi Oficial
d'Infermeria, Associació Salut Mental Ponent, Salut Mental Catalunya Terres de Lleida.
Coordinadora d'entitats de Salut Mental i Addiccions, AADDMM Terraferma, Federació Salut
Mental Catalunya, Sant Joan de Déu Terres de Lleida, Associació Intress, Fundació Intress per a
la Integració, Fundació Tomàs i Canet, Fundació Aspros, Fundació Alosa, Fundació Ilersis,
Associació Agrupa't i FeSalut.La coordinació per al funcionament de la taula anirà a càrrec de
l'Associació Salut Mental Ponent i s'iniciarà amb una primera trobada del grup motor. A
Catalunya s'havien constituït, fins avui, 23 taules de salut mental, i amb la de Lleida ja en sumen
24.
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Prioritzen que entitats socials adquireixin
pisos subhastats | Lleida.com
La Paeria va oferir ahir a les entitats socials lleidatanes suport tècnic perquè exerceixin el
dret de tempteig sobre els habitatges en execució hipotecària (cases que s’han desnonat).
Això significa que les agrupacions del tercer sector podran adquirir aquests habitatges si
igualen el preu de compra després d’una subhasta.
“El que volem és recuperar el màxim d’habitatges per a gestió social i pública i que així no
caiguin en mans d’especuladors o fons voltor”, va explicar el tinent d’alcalde, Sergi
Talamonte, després de reunir-se amb deu entitats. La llei catalana recull que el dret de
tempteig el pot exercir tant la Generalitat com els ajuntaments, entre d’altres, i també les
entitats socials, però no ha estat fins ara que la Paeria els ha ofert aquesta opció.
“Actualment, ni Generalitat ni ajuntaments no tenen la capacitat d’inversió per fer-se càrrec de
tots els pisos que surten a subhasta”, va recalcar Talamonte.
Així mateix, l’Empresa Municipal d’Urbanisme (EMU) proporcionarà assessorament tècnic
gratuït a les associacions que vulguin comprar un habitatge perquè sàpiguen en quines
condicions es troba i quant els costaria una rehabilitació. Per la seua part, la Generalitat ofereix
una línia de crèdits tous (a tornar en vint anys) a totes les entitats que demostrin que utilitzaran
els habitatges per a finalitats socials.
Després de la reunió celebrada amb representants de deu entitats socials (Aspros, Ilersis,
Càritas, Antisida Lleida, Salut Mental Ponent, Down Lleida, Refem, Salesians, Sant Joan de
Déu i Creu Roja Lleida), el regidor Sergi Talamonte va assegurar que moltes hi estaven
molt interessades. És per això que la Paeria elaborarà una guia perquè “tinguin tots els
coneixements tècnics necessaris”.
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Priorizan que entidades sociales
adquieran pisos que se subastan

Nuevo estudio
sobre la diabetes
en el embarazo

La Paeria les ofrece el derecho de tanteo sobre viviendas en ejecución hipotecaria
PAERIA

P. RODELLAR

❘ LLEIDA ❘ La Paeria ofreció ayer a
las entidades sociales leridanas
su apoyo técnico para que ejerzan el derecho de tanteo sobre
las viviendas en ejecución hipotecaria (casas que se han desahuciado). Esto significa que las
agrupaciones del tercer sector
podrán adquirir estas viviendas
si igualan el precio de compra
tras una subasta. “Lo que queremos es recuperar el máximo
de viviendas para gestión social
y pública y que así no caigan en
manos de especuladores o fondos buitre”, explicó el teniente
de alcalde, Sergi Talamonte,
tras reunirse con 10 entidades.
La ley catalana contempla que
el derecho de tanteo lo puede
ejercer tanto la Generalitat como los ayuntamientos, entre
otros, y también las entidades
sociales, pero no ha sido hasta
ahora que la Paeria les ha ofrecido esta opción. “Actualmente,
ni Generalitat ni ayuntamientos
tienen la capacidad de inversión para hacerse cargo de todos
los pisos que salen a subasta”,
recalcó Talamonte. Asimismo,
la Empresa Municipal d’Urbanisme (EMU) proporcionará
asesoramiento técnico gratuito a las asociaciones que quieran comprar una vivienda para
que sepan en qué condiciones se
encuentra y cuánto les costaría
una rehabilitación. Por su parte,

INICIATIVAS

La Fecoll prepara
las ‘Caragolades
Solidàries 2020’
El teniente de alcalde Sergi Talamonte se reunió ayer con representantes de 10 entidades sociales.

la Generalitat ofrece una línea
de créditos blandos (a devolver
en 20 años) a todas las entidades
que demuestren que usarán las
viviendas para fines sociales.
La noticia,
en Lleida TV

Vea el vídeo en su
móvil con el código.

Una propuesta bien recibida
n Tras la reunión con representantes de diez entidades
sociales (Aspros, Ilersis,
Càritas, Antisida Lleida,
Salut Mental Ponent, Down
Lleida, Refem, Salesians,
Sant Joan de Déu y Creu
Roja Lleida), el concejal
Sergi Talamonte aseguró
que muchas de ellas estaban

muy interesadas. Es por eso
que la Paeria elaborará una
guía para que “tengan todos
los conocimientos técnicos
necesarios”.
Actualmente la EMU gestiona un total de 528 viviendas, 273 de las cuales son
propias y 255 de la Xarxa de
Mediació de Lloguer Social.

MEDIOAMBIENTE ESTRATEGIAS
MAGDALENA ALTISENT

Plan de salud
contra el cambio
climático en
Catalunya

❘ LLEIDA ❘ La Fecoll prepara
las Caragolades Solidàries
2020, un programa impulsado por la entidad y por la
Obra Social LaCaixa. La primera caragolada se hará a
beneficio de la Campanya
Olivina de Acudam que tiene
como objetivo la repoblación
de olivos en los territorios
afectados por los incendios
de finales de junio de 2019
en Catalunya. La actividad
tendrá lugar en el paseo del
Terrall de les Borges Blanques, en el marco de la 57a
Fira de l’Oli de Qualitat Verge Extra, el próximo sábado
18 de enero a partir de las 12
del mediodía.

CERTAMEN

Alpicat organiza
Sant Sebastià y la
Festa de l’Esport

Este problema causa
3.500 muertes al año
AGENCIAS/ M.C.

❘ LLEIDA ❘ El cambio climático
provoca de media al año 3.500
muertes prematuras en Catalunya y es la mayor amenaza global
para la salud en el siglo XXI. Por
este motivo, la Generalitat ha
impulsado un programa para
combatir la emergencia climática, que incluye la creación de
un comité científico que coordinará la lucha contra esta crisis.
El Programa de Respuesta de
Salud Pública para combatir el
impacto de la emergencia climática en la población, presentado
ayer por la consellera de Salud,
Alba Vergés, pretende ser un
instrumento que permita dispo-

❘ TARRAGONA ❘ Las alteraciones
metabólicas provocadas por
la diabetes gestacional afectan a la funcionalidad de las
células madre de membrana amniótica y aumentan la
predisposición a desarrollar
enfermedades en el futuro,
según investigadores del CIBER de Diabetes y Enfermedades Metabólicas Asociadas
y del Institut d’Investigació
Sanitària Pere Virgili. La
diabetes mellitus gestacional afecta a entre el 6-15% de
los embarazos y se relaciona
con un elevado riesgo para
el bebé de sufrir sobrepeso
y obesidad, diabetes tipo 2
o enfermedades cardiovasculares cuando sea adulto.

Naturgy instaló ayer en Lleida una experiencia virtual para concienciar sobre la contaminación.

ner de datos e indicadores de las
consecuencias de la contaminación en el bienestar ciudadano
y así prevenir sus efectos sobre
la salud. En Lleida, la Fundació
Naturgy puso ayer en marcha

el proyecto Energy challenge, una experiencia itinerante
instalada hasta el viernes en la
avenida Francesc Macià y que
visitarán alumnos de una decena centros escolares. Mediante

un viaje virtual al espacio, la
iniciativa pretende concienciar
a la ciudadanía sobre los retos
medioambientales del planeta,
la transición energética y la economía circular.

❘ ALPICAT ❘ Alpicat ya lo tiene
todo listo para celebrar la
Festa Major de Sant Sebastià
y la Festa de l’Esport a partir
de este jueves 16 hasta el domingo. Entre las numerosas
actividades programadas se
encuentra la proyección del
documental Maleïda, la ruta
gastronómica Alpitast y la
obra El metge de Lampedusa. El domingo la Festa de
l’Esport tomará el protagonismo con dos circuitos de
duatlón, uno familiar y otro
atlético. También, pueblos
como La Granja d’Escarp y
Almenar celebran la Festa
Major de Sant Sebastià con
diferentes actividades.
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Prioritzen que entitats socials
adquireixin pisos subhastats

Nou estudi
sobre la diabetis
en l’embaràs

La Paeria els ofereix el dret de tempteig sobre habitatges en execució hipotecària
PAERIA

P. RODELLAR

❘ LLEIDA ❘ La Paeria va oferir ahir
a les entitats socials lleidatanes
suport tècnic perquè exerceixin
el dret de tempteig sobre els habitatges en execució hipotecària
(cases que s’han desnonat). Això
significa que les agrupacions del
tercer sector podran adquirir
aquests habitatges si igualen el
preu de compra després d’una
subhasta. “El que volem és recuperar el màxim d’habitatges
per a gestió social i pública i
que així no caiguin en mans
d’especuladors o fons voltor”,
va explicar el tinent d’alcalde,
Sergi Talamonte, després de
reunir-se amb deu entitats. La
llei catalana recull que el dret
de tempteig el pot exercir tant
la Generalitat com els ajuntaments, entre d’altres, i també les
entitats socials, però no ha estat
fins ara que la Paeria els ha ofert
aquesta opció. “Actualment, ni
Generalitat ni ajuntaments no
tenen la capacitat d’inversió per
fer-se càrrec de tots els pisos que
surten a subhasta”, va recalcar
Talamonte.
Així mateix, l’Empresa Municipal d’Urbanisme (EMU)
proporcionarà assessorament
tècnic gratuït a les associacions
que vulguin comprar un habitatge perquè sàpiguen en quines condicions es troba i quant
els costaria una rehabilitació.
Per la seua part, la Generalitat

INICIATIVES

La Fecoll prepara
les Caragolades
Solidàries 2020
El tinent d’alcalde Sergi Talamonte es va reunir ahir amb representants de deu entitats socials.

ofereix una línia de crèdits tous
(a tornar en vint anys) a totes
les entitats que demostrin que
utilitzaran els habitatges per a
finalitats socials.
La notícia,
a Lleida TV

Vegeu el vídeo al
mòbil amb el codi.

Una proposta ben rebuda
n Després de la reunió celebrada amb representants
de deu entitats socials (Aspros, Ilersis, Càritas, Antisida Lleida, Salut Mental
Ponent, Down Lleida, Refem, Salesians, Sant Joan de
Déu i Creu Roja Lleida), el
regidor Sergi Talamonte va
assegurar que moltes hi esta-

ven molt interessades. És per
això que la Paeria elaborarà
una guia perquè “tinguin
tots els coneixements tècnics
necessaris”.
Actualment, l’EMU gestiona un total de 528 habitatges,
273 dels quals són propis i
255, de la Xarxa de Mediació
de Lloguer Social.

MEDI AMBIENT ESTRATÈGIES
MAGDALENA ALTISENT

Pla de salut
contra el canvi
climàtic a
Catalunya

❘ LLEIDA ❘ La Fecoll prepara les
Caragolades Solidàries 2020,
un programa impulsat per
l’entitat i per l’Obra Social
La Caixa. La primera caragolada es portarà a terme en
benefici de la Campanya Olivina d’Acudam, que té com
a objectiu la repoblació d’oliveres als territoris que es van
veure afectats pels incendis
de finals de juny del 2019 a
Catalunya.
L’activitat tindrà lloc al
passeig del Terrall de les Borges Blanques, en el marc de la
57a Fira de l’Oli de Qualitat
Verge Extra, dissabte que ve,
18 de gener, a partir de les 12
del migdia.

CERTAMEN

Alpicat organitza
Sant Sebastià i la
Festa de l’Esport

Problema que causa
3.500 morts a l’any
AGÈNCIES/ M.C.

❘ LLEIDA ❘ El canvi climàtic provoca de mitjana a l’any 3.500
morts prematures a Catalunya
i és l’amenaça global més notable per a la salut al segle XXI.
Per aquesta raó, la Generalitat
ha impulsat un programa per
combatre l’emergència climàtica, que inclou la creació d’un
comitè científic que coordinarà
la lluita contra aquesta crisi.
El Programa de Resposta de
Salut Pública per combatre l’impacte de l’emergència climàtica
en la població, presentat ahir
per la consellera de Salut, Alba
Vergés, pretén ser un instrument que permeti disposar de

❘ TARRAGONA ❘ Les alteracions
metabòliques provocades
per la diabetis gestacional
afecten la funcionalitat de
les cèl·lules mare de membrana amniòtica i augmenten
la predisposició a desenvolupar malalties en el futur,
segons investigadors del CIBER de Diabetis i Malalties
Metabòliques Associades i
de l’Institut d’Investigació
Sanitària Pere Virgili. La diabetis mellitus gestacional
afecta entre el 6-15 per cent
dels embarassos i es relaciona amb un elevat risc per
al nadó de tenir sobrepès i
obesitat, diabetis tipus 2 o
malalties cardiovasculars
quan sigui adult.

Naturgy va instal·lar ahir a Lleida una experiència virtual per conscienciar sobre la contaminació.

dades i indicadors de les conseqüències de la contaminació
en el benestar ciutadà i així
prevenir els seus efectes sobre
la salut. A Lleida, la Fundació
Naturgy va posar ahir en marxa

el projecte Energy challenge,
una experiència itinerant instal·lada fins divendres a l’avinguda Francesc Macià i que visitaran alumnes d’una desena
centres escolars. Mitjançant un

viatge virtual a l’espai, aquesta
iniciativa pretén conscienciar
la ciutadania sobre els reptes
mediambientals del planeta, la
transició energètica i l’economia
circular.

❘ ALPICAT ❘ Alpicat ja ho té tot a
punt per celebrar la festa major de Sant Sebastià i la Festa
de l’Esport a partir d’aquest
dijous 16 i fins diumenge. Entre les nombroses activitats
programades es troba la projecció del documental Maleïda, la ruta gastronòmica
Alpitast i l’obra El metge de
Lampedusa. De cara a diumenge, la Festa de l’Esport
prendrà el protagonisme amb
dos circuits de duatló, un de
familiar i un altre d’atlètic.
Així mateix, pobles com la
Granja d’Escarp i Almenar
celebren la festa major de
Sant Sebastià amb diferents
activitats.
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Metges de Catalunya pide al
nuevo ministro que dedique
el 7 por cien del PIB a salud
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Las entidades del Tercer
Sector podrán comprar
pisos mediante ‘tanteo’
La Paeria ofrecerá apoyo técnico a la
adquisición de inmuebles en subasta
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Prioritzen que entitats socials adquireixin
pisos subhastats
La Paeria va oferir ahir a les entitats socials lleidatanes suport tècnic perquè exerceixin el dret
de tempteig sobre els habitatges en execució hipotecària (cases que s’han desnonat). Això
significa que les agrupacions del tercer sector podran adquirir aquests habitatges si igualen el
preu de compra després d’una subhasta. “El que volem és recuperar el màxim d’habitatges per a
gestió social i pública i que així no caiguin en mans d’especuladors o fons voltor”, va explicar el
tinent d’alcalde, Sergi Talamonte, després de reunir-se amb deu entitats. La llei catalana recull
que el dret de tempteig el pot exercir tant la Generalitat com els ajuntaments, entre d’altres, i
també les entitats socials, però no ha estat fins ara que la Paeria els ha ofert aquesta opció.
“Actualment, ni Generalitat ni ajuntaments no tenen la capacitat d’inversió per fer-se càrrec de
tots els pisos que surten a subhasta”, va recalcar Talamonte.
Així mateix, l’Empresa Municipal d’Urbanisme (EMU) proporcionarà assessorament tècnic
gratuït a les associacions que vulguin comprar un habitatge perquè sàpiguen en quines
condicions es troba i quant els costaria una rehabilitació. Per la seua part, la Generalitat ofereix
una línia de crèdits tous (a tornar en vint anys) a totes les entitats que demostrin que utilitzaran
els habitatges per a finalitats socials.

