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Lleida acoge
la V Jornada
de Voluntariat
Social el
próximo martes
día 6 de octubre
La Federació Catalana de Voluntariat Social organiza la V
Jornada de Voluntariat Social
bajo el título Créixer amb el
voluntariat: Competències per
a l’enriquiment personal. El
evento se celebrará el próximo martes a las 16.30 horas
en la Facultat d’Economia de
Lleida. La lornada contará con
la colaboración de Eva Benito,
profesora de Educación Social
y Psicología de la UdL. Luego,
cinco entidades expondrán su
trabajo diario e incidirán en la
importancia de los voluntarios.

Allem reivindica la
financiación de los
desplazamientos
de sus usuarios
Estudian si los servicios se
adaptan a sus necesidades
Lleida
SANDRA MARTÍNEZ
La Federació Allem reivindica a la
administración pública que financie el transporte de las personas
con discapacidad intelectual que
deben desplazarse para acceder a
los servicios de apoyo. Assumpta
Fortuny, coordinadora de la Federació Allem, explicó ayer que esta

es una reivindicación específica
de la demarcación de Lleida ya
que, teniendo en cuenta que les
distintas entidades es encuentran
distribuidas por comarcas, se da
la situación de que en territorios
extensos hay usuarios que deben
hacer “largos desplazamientos”
que deberían ser financiados
por la administración, comentó.
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Fortuny hizo estas declaraciones ayer, cuando se celebraron
las XVII Jornades Tècniques de la
Federació Allem. Fortuny explicó
que estas jornadas se enmarcan
en un proyecto que Allem está
llevando a cabo con la Universitat
de Lleida (UdL). Este estudio tie-

ne por objeto poner en relieve la
evolución de las necesidades de
apoyo de las personas con discapacidad intelectual, valorar si los
servicios existentes hoy en día se
adaptan a sus necesidades reales
e identificar en qué aspectos se
debe mejorar.

VOLTA PEL MÓN
AMB LA SEU &VELLA
TANIT GONZÁLEZ

JORDI MERCADÉ

Catanalejant a Quito! / 16
Quito (Equador)
El Casal Català de Quito va
néixer l’any 1987 amb l’objectiu de formar una institució que
permetés a la colònia catalana
resident a Quito viure la seva
cultura i tradicions. Prop de 500
persones, entre socis i simpatitzants, passen habitualment per
les instal·lacions de la reconeguda oficialment per la Generalitat
com Comunitat Catalana Exterior. En el Casal s’imparteixen
classes de català (homologades
per l’Institut Ramon Llull) i editen la revista La Barretina; disposen també d’un grup de joves
molt actiu que practica muntanyisme, a més d’organitzar cicles
de cinema en català, exposicions i fa un programa de ràdio
La Rambla de Catalunya.
És molt important en el Casal
la Setmana de la Cultura Catalana, emmarcada dins de la Diada
Catalana, així com la celebració
de Sant Jordi o la nit de Sant
Joan en la qual es crema una foguera, amenitzat tot amb música, menjades i begudes tradicionals. Actualment s’imparteixen
classes de guitarra, de cuina catalana, cant coral i ball de sardanes. Vam tenir la sort de poder
assistir a la festa d’inauguració
de la nova seu del Casal quan
érem a Quito, allà ens van rebre molt bé, i nosaltres vam po-

Christian Costa, la seva filla i Joan Berni / En la inauguració del Casal

der conèixer aquell oasi català
de l’Equador, situat al barri de
Monteserrín, cantonada del carrer de las Higueras (E-14 225) i
de las Bugambillas, però sobreAMB EL SUPORT:

tot a la seva meravellosa gent.
Vam gaudir i degustar la fusió
de la música i gastronomia catalana i equatoriana acompanyat amb vi xilè tant bo com

el català... Vam escollir per tal
de fer l’entrevista, al president
del Casal Joan Maria Berni, un
barceloní que fa tres anys que
ha canviat la gran ciutat catalana per la capital equatoriana, i
al vocal Christian Costa, també professor de català, nascut
a Girona que fa més de 16 anys
que l’amor no el va deixar sortir
d’aquesta ciutat americana. Una
grata sorpresa fou que els dos ja
coneixien la Seu Vella.
En Joan és arquitecte i va participar en la construcció de l’Audiència de Lleida i en les vivendes del Roser a l’any 2000. El que
més li sorprèn de l’emblemàtic
conjunt monumental lleidatà
és la seva situació predominant
característica de l’època que es
construïa en turons; a nivell arquitectònic considera que la nau

Entrada del Casal de Quito

és magnífica i en general, encara
que ha tingut diferents rehabilitacions, es conserva en bon estat. Pensa que la Seu Vella és la
identitat de Lleida, ja que abans
d’arribar és el primer que es veu.
En Christian només veure la
silueta que estem portant per
tot els indrets que visitem, va reconèixer que era de la Seu Vella;
li sorprèn la continuïtat històrica que s’aprecia i destaca especialment la bellesa del claustre.
Tot i que els dos ja han estat a la
nostra Seu Vella, no els importaria gens quan tornin a Catalunya
de visitar-la de nou. El hi hem fet
tenir ganes de fer-lo.! Què carai!

