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Igualtat. Una alumna del Guindàvols guanya
la XIV Beca de Recerca Cristina de Pizan.

jordi echevarria

Religió. Solsona es prepara per a la presa de
possessió del nou bisbe Francesc Conesa.

ocupació joventut

Més emprenedors joves a Lleida

La Paeria, a través del programa ‘Fem Coop!’, ha impulsat la creació de tres noves cooperatives ||
La segona edició del programa començarà el 21 d’abril, amb nou sessions formatives
paeria

m.cabello

en primera persona

❘ Lleida ❘ La Paeria ha impulsat la
creació de tres noves cooperatives liderades per joves emprenedors de la capital del Segrià.
Es tracta de La Maleta Creativa, Pontelana i La Mangrana,
que ara comencen a caminar
gràcies a Fem Coop!, un projecte de la regidoria de Joventut
que es va estrenar l’any passat
amb l’objectiu d’impulsar l’emprenedoria i l’autoocupació dels
joves mitjançant la creació de
cooperatives que fomentin valors de justícia social, consum
responsable i sostenibilitat.
La segona edició del programa començarà el 21 d’abril amb
sessions formatives que es realitzaran cada dijous de 18 a 21
hores (fins al 16 de juny) al centre LleidaJove La Palma. Així

«Hem creat
una revista
d’art i
cultura. Ja
comptem
amb dotze
col·laboradors i anem
pel tercer número».
laia pulido. La mangrana

«Oferim tallers per a
persones aficionades
a les manualitats i
les tecnologies.»

beneficiaris

Amb 30 places disponibles,
el programa està dirigit
a joves emprenedors
d’entre 18 i 35 anys
ho va avançar ahir el regidor
Ignasi Amor, que va presentar aquesta nova convocatòria
amb Marc Brugulat, de Ponent
Coopera.
Després de destacar l’èxit
de l’edició de l’any passat, en
la qual van participar trenta
persones que van iniciar dotze idees de projectes, Amor va
destacar que Fem Coop! “és
una iniciativa pionera a la nostra ciutat molt necessària per

Maria i àlex. la maleta
creativa

La presentació de la segona edició del programa ‘Fem Coop!’, ahir a LleidaJove La Palma.

lluitar contra l’atur juvenil i donar oportunitats reals de treball
per a aquest col·lectiu, perquè
puguin tenir un futur millor i
retenir talent”.
Amb trenta places dispon ibles, el progra ma estarà
dirigit a joves d’entre divuit i
trenta-cinc anys que vulguin
aprofundir sobre els valors del
cooperativisme, com funciona i
com es construeix una cooperativa, a més d’aprendre a redac-

tar un pla d’empresa realista
que doni respostes a les necessitats de la ciutat de Lleida. Per
fer realitat aquests nous projectes, la regidoria destinarà
15.000 euros del pressupost
del 2022 per cedir-los en forma
d’ajuts a cooperatives que han
iniciat l’activitat econòmica a
partir de l’1 de gener del 2021.
Per tant, es podran beneficiar
d’aquests ajuts tant els joves
que han participat en el curs

formatiu com cooperatives ja
creades. A més d’impulsar la
creació de La Maleta Creativa, Pontelana i La Mangrana,
l’edició de l’any passat de Fem
Coop! va facilitar la consolidació de la cooperativa Obrint
Portes, dedicada a la rehabilitació d’habitatges en desús
perquè persones en situació de
vulnerabilitat tinguin una llar.
Aquesta cooperativa ja genera
dos llocs de treball.

«Ens dediquem al filat
i tenyit artesanal de
llana, amb tints naturals.
També fem tallers».
Eugenia i federico. Pontelana

famílies conciliació

polèmica pederàstia

Servei de cangur públic
a l’Alta Ribagorça

El defensor del poble investigarà els
abusos sexuals al si de l’Església

❘ el pont de suert ❘ El consell comarcal de l’Alta Ribagorça estrenarà dilluns vinent el servei
de cangur públic per facilitar
la conciliació familiar, laboral
i personal. Les famílies que
necessitin disposar d’aquest
servei, que compta amb deu
places, podran sol·licitar-ho al
consell comarcal.
L’espai de cangur públic s’habilitarà als tres municipis de la
comarca: de dilluns a divendres a l’Oficina Jove del Pont

de Suert, els dimarts a l’ajuntament de la Vall de Boí i els
dijous a la Casa de Cultura de
Vilaller. Estarà obert de 17.00
a 20.00 hores i es prioritzaran
les mares monoparentals, les
dones en risc, les famílies amb
pocs recursos i aquelles que visquin circumstàncies personals
greus. La presidenta del consell
comarcal, Maria José Erta, va
destacar que es “donen resposta a les necessitats reals de la
ciutadania”.

❘ madrid ❘ El defensor del poble
serà l’encarregat d’investigar
els abusos sexuals a menors a
l’Església després del suport
de tots els grups parlamentaris menys Vox a la proposta
de PSOE i PNB d’encarregar
aquesta institució encapçalada
per Ángel Gabilondo, la creació d’una comissió d’experts.
Amb 286 vots a favor, 51 en
contra i 2 abstencions, ahir va
tirar endavant aquesta iniciativa a la qual finalment van do-

nar suport tant el PP com Unides Podem, ERC i EH-Bildu. El
defensor del poble es basarà
en una comissió independent
d’assessorament, integrada per
experts de les administracions
públiques, de les associacions
en defensa dels afectats, així
com de la mateixa Església
catòlica. Unides Podem, ERC
i Bildu van donar suport a la
iniciativa després que, segons
van assegurar, arribessin a un
principi d’acord amb el PSOE

perquè el comitè sigui “una autèntica comissió de la veritat”
que pugui obligar l’Església a
cooperar, i perquè les víctimes
que ho desitgin puguin donar
el seu testimoni al Congrés. Un
extrem que va desmentir després el PSOE, que va assegurar
que no hi haurà una comissió
de la veritat. Es garantirà que
el defensor del poble compti
amb recursos, però no es modificarà el marc normatiu per
donar-li nous poders.

