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Pagesos formen els MENA

La Fundació Pagesos Solidaris ajuda menors no acompanyats a trobar feina al
camp || Des del 2017, sis joves ja treballen ajudant agricultors
m.p

m.piqué

❘ Lleida ❘ Formar els menors estrangers no acompanyats (MENA) perquè puguin treballar
com a pagesos al camp. Aquesta
és una de les tasques que es du
a terme des de la Fundació Pagesos Solidaris, que des de l’any
2017 executa un programa en
què es treballa amb aquests
joves i de manera conjunta,
temes com els procediments
administratius, la gestió econòmica personal o la recerca de
feina. Pel programa han passat
al voltant d’un centenar de MENA, dels quals sis ja han trobat
feina al camp. En aquest sentit, la seu d’Unió de Pagesos va
acollir ahir uns vint d’aquests
menors en una jornada sobre la
importància de la prevenció de
riscos laborals al sector agrari.
D’aquesta manera, durant el
curset se’ls va fer entrega d’un
document per ajudar-los en el
procés d’inserció. “Aquest diploma els permetrà tramitar un
informe d’integració, imprescindible perquè obtinguin un
permís d’arrelament social”,
va explicar el responsable dels
serveis d’atenció de la Fundació Pagesos Solidaris, Sebastià
Notario.
En un altre ordre de coses,
la jornada organitzada ahir per
Unió de Pagesos es va alertar
que el 44 per cent dels accidents
dins del sector agrari els han
patit treballadors amb una antiguitat menor als sis mesos en el
seu lloc de treball. És per això
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La humanització
dels hospitals
ajuda els nens
❘ burgos ❘ La humanització de
l’assistència sanitària influeix de manera positiva en
els resultats de la salut dels
nens, la seua qualitat de vida
i la de les famílies, segons es
va exposar ahir durant el 67è
Congrés Nacional de l’Associació Espanyola de Pediatria, que es va celebrar
a Burgos. El facultatiu Juan
José García, que presideix
aquesta societat pediàtrica,
va afirmar que l’entorn influeix de forma “molt positiva”
en el procés de la malaltia i
en una recuperació més ràpida del pacient.

medicina

La salut
bucodental,
oblidada
Al voltant de vint MENA van assistir ahir a un curset de riscos laborals a la seu d’Unió de Pagesos.

que van destacar la importància
de ressaltar la sensibilització
dels nous treballadors i de totes
aquelles persones interessades a
començar una vida laboral dins
del sector agrari.
La notícia,
a Lleida TV

Vegeu el vídeo al
mòbil amb el codi.

Sindicats alerten sobre una
atenció precària als MENA
n Els sindicats alerten de la
situació precària que viuen
actualment els treballadors
que atenen els menors estrangers no acompanyats
(MENA) que arriben a Catalunya. Segons la responsable d’intervenció social
del sindicat CCOO Lleida,

iniciatives certamen

Anna Lahoz, s’enfronten a
un col·lectiu amb serioses dificultats i no compten amb
els recursos necessaris per
fer-ho. Una problemàtica que
està afectant tots els centres,
la majoria de gestió privada,
que atenen aquests menors a
Catalunya.

❘ madrid ❘ El president del
Consell General de Dentistes d’Espanya, Óscar Castro,
va lamentar ahir que la salut
oral “continua sent la gran
oblidada” al Sistema Nacional de Salut, la qual cosa “origina una important
minva en la qualitat de vida
dels espanyols”. “Hem traslladat als partits polítics les
nostres anàlisis i solucions
que proposem. Pensem que
ha de donar-se una solució
urgent”, va apuntar Castro
en una jornada sobre salut
bucodental a Madrid.

música solidaritat
bsumeta

magdalena altisent

Membres de la xaranga Bsumeta a la Batalla de Flors de Lleida.

La xaranga Bsumeta col·labora
amb l’Aecc i versiona la seua cançó
Comença la primera fira sobre economia social i solidària de Lleida
❘ Lleida ❘ Una ponència de Guillem Llorens i Carme Giménez,
president i vicepresidenta respectivament de la Federació
de Cooperatives de Treball de

Catalunya, va donar ahir el tret
de sortida a la Ponent FEST, la
primera fira sobre economia
social i solidària de Lleida a
la Seu Vella. Avui, a la segona

jornada, quaranta expositors
mostraran a la Sala Gran de
la Canonja els seus projectes
sobre habitatge, lleure i tecnologia, entre d’altres.

❘ Lleida ❘ El desembre passat
quinze joves músics de la Banda Simfònica Unió Musical de
Lleida van decidir crear el seu
propi projecte i van formar la
xaranga Bsumeta. Des d’aleshores ja han actuat a les festes de Carnaval i de maig de

la capital de Ponent. Ara, han
col·laborat amb la campanya 1
minut contra el càncer de l’AECC, versionant i gravant un videoclip de la cançó Donant la
cara per tu, i que pot veure’s
al canal de YouTube Xaranga
Bsumeta.

