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Els joves escoltes que han participat en el programa de rehabilitació de pisos.

LLEONARD DELSHAMS

CARLA IBARS
❘ LLEIDA ❘ Uns 50 joves entre es-
coltes, caps i coordinadors han
participat des de divendres en
el projecte La Murga a través
del qual han rehabilitat vuit pi-
sos de ciutadans en risc d’exclu-
sió social del BarriAntic.

Es tracta d’un projecte per mi-
llorar les condicions de vida de
persones en risc d’exclusió so-
cial i per contribuir a defensar
el dret a un habitatge digne. Els
veïns que s’han beneficiat del
projecte han estat escollits pels
serveis socials de Lleida, que
van buscar ciutadans que po-
guessin beneficiar-se tant de la
rehabilitació com del contacte
amb els joves participants.

Pel que fa a la pràctica, els
adolescents han exercit tasques
de neteja i han ordenat i pintat
els habitatges, millorant-ne les
condicions d’habitabilitat.

Un dels pilars fonamentals del
projecte és la intencionalitat pe-
dagògica i d’aprenentatge en va-
lors, de manera que els joves
descobreixin una realitat social
i desenvolupin una consciència
solidària.

Relació amb les famílies

En un dels casos, els escoltes
han pintat el menjador i l’habi-
tació de Josephine Nyemeck,
una mare de dos nenes menors
de 9 anys. Els joves no només
han millorat l’habitatge sinó que
també han mantingut una bona
relació amb la família, especial-
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Josephine i la seua filla, a l’habitació rehabilitada de les nenes.
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ment amb les nenes. És sem-
blant l’experiència dels partici-
pants del projecte amb una fa-
mília formada per una mare i el
seu fill, que té una discapacitat
visual.

“Al principi tenien descon-
fiança, però després ens hem
portat molt bé. Fins i tot vaig
anar a jugar a futbol amb el pe-
tit”, va explicarAlessandro Ros-
so, un jove que va contribuir a
rehabilitar el pis.

En tots els casos, els escol-
tes han conviscut amb famílies
que viuen una realitat social di-
ferent d’aquella a la qual els jo-
ves estan acostumats. “És im-
portant que es conscienciïn del
que passa al seu voltant” va ex-
plicar RoserVime, una de les co-
ordinadores del projecte.

La UdL oferirà un doctorat industrial
ambuna societat anònima de Solsona
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Imatge de les Jornades Doctorals celebrades a Jaca.

❘ LLEIDA ❘ La UdL oferirà a partir
del pròxim curs un doctorat in-
dustrial amb l’empresa Forest
Bioengineering Solutions, una
societat anònima de Solsona que
es dedica a la formació, inves-
tigació i transferència a empre-
ses i institucions en els àmbits
forestal,mediambiental, d’ener-
gies renovables i de desenvolu-
pament rural.

En el projecte del doctorat,
l’empresa amb cofinançament
de la Generalitat contractarà du-

rant tres anys un titulat en En-
ginyeria Forestal perquè faci una
tesi sobre producció sostenible
de bolets als boscos, que serà di-
rigida pel professor del depar-
tament de ProduccióVegetal i
Ciència Forestal de la UdL, Jo-
séAntonio Bonet.

Aquest doctorat s’emmarca
en el Pla de Doctorats Indus-
trials, una iniciativa de la Gene-
ralitat de Catalunya en col·labo-
ració amb les universitats públi-
ques i privades, que té per ob-

jectiu augmentar la competiti-
vitat i la internacionalització del
teixit industrial català perquè els
estudiants puguin desenvolupar
projectes d’investigació en una
empresa.

El cap de setmana passat es
va celebrar a Jaca la primera edi-
ció de les Jornades Doctorals,
en què van participar 44 docto-
rands, 10 dels quals provenien
de la UdL, per proposar alter-
natives professionals relaciona-
des amb la investigació.

CRISTINA MARCO

El PP diu que la
Diputació paga
amb diners de
l’Estat a l’Arnau

SANITAT

❘LLEIDA ❘Davant de l’anunci que
la Diputació invertirà dos mi-
lions d’euros per a la centra-
lització de quiròfans a l’Ar-
nau, el portaveu del grup del
PP de la Diputació, Salvador
Puy, va voler recordar ahir
que si la corporació provin-
cial pot invertir en sanitat és
gràcies als 16 milions que rep
per part del Govern central
en concepte de salut pública.

Puy va lamentar, al seu
torn, que la Diputació hagi
d’assumir costos que corres-
ponen a la Generalitat i va
manifestar el seu desconten-
tament pel fet que el govern
de la Diputació no reconegui
que els diners amb què des-
envolupa obres importants
provenen de l’Estat.

Subvenció de
25.616,53 euros
per a carrils bici
en 4 col·legis

GENERALITAT

❘ LLEIDA ❘ La Generalitat ha re-
solt una convocatòria de sub-
vencions per al desenvolupa-
ment d’actuacions contra el
canvi climàtic, dins de la qual
atorga 25.616,53 euros a la
Paeria per a la construcció i
senyalització de carrils bici.
Aquesta quantitat es desti-
narà al projecte de connexió,
seguretat i accessibilitat de
quatre centres escolars a la
xarxa de carrils bici, que ja
va anunciar, al desembre.

Així, l’ajuntament preveu
millorar els carrils de tres cen-
tres al barri de Cappont
(Camps Elisis, FrancescoTo-
nucci i Frederic Godàs) i
l’Episcopal, al barri Univer-
sitat.

RISC D’EXCLUSIÓ

Els serveis socials han

escollit vuit famílies en

risc d’exclusió per

participar en el projecte


