
La Fundació Aspros crea 
un nou Consell Assessor 
format per 12 lleidatans
La consellera de Violant Cervera posa 
Iﾗﾏ ; ヴWaWヴWﾐデ ﾉ; デ;ゲI; SW ﾉげWﾐピデ;デ
La Fundació Aspros va presentar ahir el seu Consell Assesor, 
per tenir “una visió externa del dia a dia”. La consellera 
Violant Cervera va presidir l’acte de presentació.

FOTO: Ajutament de Lleida / La Seu Vella va ser l’escenari de la presentació ahir a la tarda

Lleida
REDACCIÓ

La Sala de la Canonja de la Seu 
Vella va ser l’escenari escollit per 
la Fundació Aspros per presentar 
el seu Consell Assessor, format 
per 12 persones de diferents àm-

bits de l’economia, la història, la 
ヮﾗﾉｹピI;が ﾉ; ﾏWSｷIｷﾐ;が ﾉげWﾐゲWﾐ┞;-
ﾏWﾐデ ｷ ﾉげWﾐｪｷﾐ┞Wヴｷ; WﾐデヴW Sげ;ﾉデヴWゲく 
Compost per quatre dones i set 
homes, amb una estreta relació 
amb les terres de Lleida i que 
estarà presidit per Conxita Villar, 

SWｪ;ﾐ; SWﾉ CﾗﾉびﾉWｪｷ OgIｷ;ﾉ SげEﾐ-
ｪｷﾐ┞Wヴゲ Aｪヴﾘﾐﾗﾏゲ SW C;デ;ﾉ┌ﾐ┞;く

Eﾉﾉ ヮヴWゲｷSWﾐデ SW ﾉ; F┌ﾐS;Iｷﾙ Aゲ-
pros, Jaume Herrera, va destacar 
ケ┌Wが SWゲヮヴYゲ SW ヶヰ ;ﾐ┞ゲ SW aWｷﾐ;が 
la Fundació necessita “una visió 
SWゲ SW ﾉげW┝デWヴｷﾗヴざが ケ┌W Wﾉゲ ヮWヴﾏWピ 
;Sﾗヮデ;ヴ ﾐﾗ┌ゲ ﾗHﾃWIピ┌ゲ ｷ ヮ┌ﾐデゲ SW 
┗ｷゲデ;が ヮWヴ ;ｷ┝ﾘ ゲげｴ; SWIｷSｷデ Iﾗﾐゲピ-
デ┌ｷヴ ;ケ┌Wゲデ CﾗﾐゲWﾉﾉ AゲゲWゲﾗヴく

Durant l’acte de presentació, la 

consellera de Drets Socials de la 
GWﾐWヴ;ﾉｷデ;デ SW C;デ;ﾉ┌ﾐ┞;が Vｷﾗﾉ;ﾐデ 
Cervera, va subratllar la impor-
tància de vetllar per l’autonomia 
de les persones amb discapacitat, 
“des de la Conselleria justament 
volem impulsar el model que de-
fensa Aspros, que les persones 
ヮ┌ｪ┌ｷﾐ WゲIﾗﾉﾉｷヴ ﾗﾐ ┗ｷ┌ヴWざく

Eﾉ CﾗﾐゲWﾉﾉ AゲゲWゲゲﾗヴ Wゲデ;ヴ< aﾗヴ-
mat per dotze persones: Ana 
Vallès, presidenta de Sorigué; 
RﾗHWヴデﾗ FWヴﾐ=ﾐSW┣が I;デWSヴ<ピI 
d’Història Moderna i rector de 
la UdL entre 2011 i 2019; Marc 
Cerón, conseller delegat d’Ilerda 
SWヴ┗Wｷゲ ｷ PヴWゲｷSWﾐデ AゲゲﾗIｷ;Iｷﾙ Eﾏ-
presa Familiar Lleida; Sisco Sape-
ﾐ;が ヮヴWゲｷSWﾐデ ｷ CEO SW LﾉWｷS;くﾐWデき 
Josep Maria Pujol, president de 
Prefabricats Pujol i Avantmèdic; 
Jﾗ;ﾐ EゲIﾗﾉ;ヴが ヮヴWゲｷSWﾐデ SW ﾉ; F┌ﾐ-
dació Alosa; Joan Santacana, paer 
en cap de Cervera; Àngel Ros, ex 
alcalde de Lleida i ambaixador 
SげEゲヮ;ﾐ┞; ; AﾐSﾗヴヴ;き Aﾐ; Rﾗ-
Sヴｹｪ┌W┣が SｷヴWIデﾗヴ; SげEゲデヴ;デXｪｷ; ｷ 
Responsabilitat Social Corpora-
ピ┗; ; ﾉげIﾐゲピデ┌デ C;デ;ﾉ< SげOﾐIﾗﾉﾗ-
gia (ICO); Rosa Pérez, professora 
de Medicina Legal i Forense UdL 
ｷ ﾏWﾏHヴW a┌ﾐS;Sﾗヴ; SW ﾉげEゲヮ;ｷ 
SW RW｡W┝ｷﾙ ÈピI; SげALLEMき Aﾐﾐ; 
Casanovas, degana de la Facultat 
de Medicina de la Universitat de 
Lleida i Conxita Villar, degana del 
CﾗﾉびﾉWｪｷ OgIｷ;ﾉ SげEﾐｪｷﾐ┞Wヴゲ Aｪヴﾘ-
ﾐﾗﾏゲ SW C;デ;ﾉ┌ﾐ┞;が ﾉ; ケ┌;ﾉ デ;ﾏ-
HY Wﾐ ゲWヴ< ﾉ; ヮヴWゲｷSWﾐデ;く 

Eﾐ ;ケ┌Wゲデ ゲWﾐピデが Jﾗ;ﾐ T;ﾉ;ヴﾐが 
president de la Diputació de Llei-
S;が ┗; aWﾉｷIｷデ;ヴ ﾉげWﾐピデ;デ ヮWヴ さWﾐ┗ﾗﾉ-
デ;ヴどゲW SW ヮWヴゲﾗﾐWゲ ケ┌W ﾉｷ ;ヮﾗヴピﾐ 
una altra mirada per créixer” i 
Mｷケ┌Wﾉ P┌W┞ﾗが ;ﾉI;ﾉSW SW LﾉWｷS; 
va lloar la tasca d’aquesta funda-
ció lleidatana i, sobretot, la seva 
gﾉﾗゲﾗg; Ubuntu: “una societat 
;┗;ﾐN; ゲｷ デﾗデゲ ;┗;ﾐIWﾏざく 

La Fundació Aspros atén a 
persones amb alguna discapaci-
デ;デ ｷﾐデWﾉびﾉWIデ┌;ﾉく AIデ┌;ﾉﾏWﾐデが ゲﾙﾐ 
més de 500 les famílies ateses 
en diverses àrees que van des de 
l’acolliment residencial, el servei 
de teràpia ocupacional, el servei 
ocupacional d’inserció i la forma-
Iｷﾙ ヮヴﾗaWゲゲｷﾗﾐ;ﾉく
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La Cambra 
de Comerç 
inaugura una 
oicina sobre 
digitalització
La Cambra de Comerç de Llei-
da va presentar aquest dimarts 
ﾉげOgIｷﾐ; SW Tヴ;ﾐゲaﾗヴﾏ;Iｷﾙ Dｷｪｷ-
デ;ﾉ けAIWﾉWヴ;P┞ﾏWげが ┌ﾐ; ｷﾐｷIｷ;ピ┗; 
ケ┌W デY ヮWヴ ﾗHﾃWIピ┌ ｷﾏヮ┌ﾉゲ;ヴ 
la transformació digital de les 
ヮWピデWゲ ｷ ﾏｷデﾃ;ﾐWゲ WﾏヮヴWゲWゲが 
autònoms i emprenedors de la 
demarcació, mitjançant l’adop-
Iｷﾙ Sげ┌ﾐ; I┌ﾉデ┌ヴ;が ┎ゲ ｷ ;ヮヴﾗgデ;-
ﾏWﾐデ ヮWヴﾏ;ﾐWﾐデ SW ﾉWゲ TIC Wﾐ 
ﾉWゲ ゲW┗Wゲ Wゲデヴ;デXｪｷWゲく EﾐデヴW Wﾉゲ 
serveis gratuïts que s’ofereixen 
destaca l’accés a consultes i 
assessorament en matèria de 
デヴ;ﾐゲaﾗヴﾏ;Iｷﾙ Sｷｪｷデ;ﾉ ヮWヴ ヮWピ-
デWゲ ｷ ﾏｷデﾃ;ﾐWゲ WﾏヮヴWゲWゲく

Les universitats 

de la Xarxa Vives 

volen “enfortir la 

cultura” dels centres

Eﾉ CﾗﾐゲWﾉﾉ GWﾐWヴ;ﾉ SW ヴWIデﾗヴWゲ ｷ 
rectors de la Xarxa Vives d’Uni-
versitats ha aprovat la “Carta 
SげUﾐｷ┗Wヴゲｷデ;デゲ ｷ C┌ﾉデ┌ヴ;ざく L; C;ヴ-
ta, entesa com un llibre blanc 
de la cultura universitària, 
presenta un marc comú de re-
ferència per a l’establiment 
SげWゲデヴ;デXｪｷWゲ Wﾐ ﾉ; ヮﾗﾉｹピI; I┌ﾉ-
tural de les universitats i buscar 
estratégies per salvaguardar 
el seu patrimoni material i im-
ﾏ;デWヴｷ;ﾉく Eﾉ SﾗI┌ﾏWﾐデ ｴ; Wゲデ;デ 
signat per 22 rectors i rectores 
de 22 universitats d’arreu de 
ﾉげEゲヮ;ﾐ┞;が WﾐデヴW WﾉﾉWゲ ﾉ; Uﾐｷ┗Wヴ-
ゲｷデ;デ SW LﾉWｷS;く

La UOC se suma 

al disseny del futur 

model universitari 

a nivell europeu

Davant les mancances educa-
ピ┗Wゲ ｪWﾐWヴ;SWゲ ヮWヴ ﾉ; ヮ;ﾐSX-
ﾏｷ;が ﾐWｷ┝ DｷｪｷTWﾉPヴﾗが ┌ﾐ ヮヴﾗﾃWI-
デW Eヴ;ゲﾏ┌ゲЩ ケ┌W デY ﾉげﾗHﾃWIピ┌ 
de proporcionar una educació 
“digital d’alta qualitat, inclusiva 
ｷ WゲI;ﾉ;HﾉWざが ; ヮ;ヴピヴ SWﾉ SｷゲゲWﾐ┞ 
d’un programa de desenvolu-
pament professional i formació 
Iﾗﾐプﾐ┌; ヮWヴ ; SﾗIWﾐデゲく L; UOC 
lidera el desenvolupament 
d’aquest curs juntament amb la 
Universitat Oberta (Països Bai-
┝ﾗゲぶ ｷ ﾉ; Uﾐｷ┗Wヴゲｷデ;デ TWﾉWﾏ<ピI; 
IﾐデWヴﾐ;Iｷﾗﾐ;ﾉ ふIデ<ﾉｷ;ぶく

La Consellera de Drets Socials 
SW ﾉ; GWﾐWヴ;ﾉｷデ;デ SW C;デ;ﾉ┌ﾐ┞;が 
la lleidatana Violant Cervera, va 
visitar ahir la Paeria en un acte 
presidit per l’alcalde Miquel Pue-
┞ﾗく CWヴ┗Wヴ;が ヴWIWﾐデﾏWﾐデ ﾐﾗﾏW-
nada consellera Drets Socials, 
va signar al llibre d’Honor de la 
ciutat i va visitar el Saló de Plens 
ｷ Wﾉ S;ﾉﾙ SWﾉ RWデ;┌ﾉW SW ﾉ; P;Wヴｷ;く 
T;ﾏHY ｴｷ ┗;ﾐ ;ゲゲｷゲピヴ ﾉ; ピﾐWﾐデ 
d’alcalde i portaveu del govern, 

Jordina Freixanet el cap de l’opo-
sició, Fèlix Larrosa, el portaveu 
adjunt de JuntsXCat, Paco Cerdà, 
el portaveu del PSC, Jaume Se-
llés,  la regidora Marta Gispert, 
el regidor Sergio Gonzàlez i el di-
ヴWIデﾗヴ SWﾉゲ SSTT SW DヴWデゲ SﾗIｷ;ﾉゲ 
; LﾉWｷS;が Jﾗ;ﾐ SWｪ┌ヴ;く Eﾉ ヮ;Wヴ ｷ 
la consellera van mantenir una 
trobada on van posar en comú 
ヮﾗﾉｹピケ┌Wゲ Wﾐ ﾏ;デXヴｷ; SW ゲWヴ┗Wｷゲ 
; ﾉWゲ ヮWヴゲﾗﾐWゲく

La titular de Drets Socials, 
de visita oicial a la Paeria

Violant Cervera va signar al llibre d’Honor de la ciutat

FOTO: Ajuntament de Lleida


