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FORMACIÓ
PROFESSIONAL PER
A DONES I
ESTRANGERS
ATURATS

Un grup de 32 dones i estrangers
extracomunitaris han iniciat un nou taller
ocupacional que ofereix l'Institut Municipal
de Treball (IMT) Salvador Seguí per facilitar
a aquest col·lectiu la incorporació al mercat
laboral. Els participants –majors de 25
anys que estaven a l'atur– han formalitzat
un contracte de treball en formació que
els permetrà aplicar els coneixements
teòrics que aprenguin en el curs.
El grup de 16 dones rebrà una formació
equivalent a la d'auxiliar de serveis socials.
Juntament amb la part teòrica, les alumnes

fan pràctiques en equipaments municipals
com ara miniresidències municipals, pisos
assistits, escoles bressol o centres
d'acollida). Els 16 estrangers que cursen
el taller s'especialitzaran en les branques
de fusteria i de metall. Els alumnestreballadors faran l’aplicació pràctica tot
confeccionant mobiliari urbà o instal·lant-

lo en edificis i espais oberts de la ciutat.
Les classes van començar el 31 de
desembre i la formació durarà 12 mesos.
El taller ocupacional, el tercer d'aquest
tipus que imparteix l'IMT, és subvencionat
pel Departament de Treball de la
Generalitat i pel Fons Social Europeu.

L’AJUNTAMENT
REP LA
MEDALLA D’OR
DE LA CREU ROJA

ANTONI SIURANA
REP LA
INSÍGNIA D’OR
DE L’ASSOCIACIÓ DE
LARINGECTOMITZATS
L'alcalde de Lleida, Antoni Siurana, ha
rebut la insígnia d'or de l'Associació
Provincial de Laringectomitzats i Mutilats
de la Veu. L’entitat reconeix d’aquesta
manera la tasca que l’alcalde i l’organisme
que representa desenvolupen en favor

d’aquest col·lectiu que a Lleida i
comarques aplega més de 380 persones.
L'alcalde ha rebut aquesta distinción en
el decurs d'una visita feta a la seu de
l'entitat. Així mateix, ha lliurat els trofeus
de diversos campionats de dòmino i
botifarra organitzats per l'Associació
Provincial de Laringectomitzats i Mutilats
de la Veu i ha visitat les seves
dependències.
Cal dir que l'entitat, ubicada actualment
a la Baixada de la Trinitat, té previst
traslladar-se durant aquest any 2003 a
una nova seu situada a l'avinguda de
Madrid.

L'Ajuntament de Lleida ha rebut la
Medalla d'Or de la Creu Roja en
agraïment a “l'estreta col·laboració”
mantinguda pel consistori lleidatà
amb l'entitat benèfica des de la
instal·lació d'aquesta a la ciutat. La
participació de la Paeria en totes les
àrees de la Creu Roja ha fet que
l'entitat pogués tirar endavant amb
èxit molts projectes humanitaris.
Convenis per assistir la gent gran,
contractes d'atenció als immigrants,
a p o r t a c i o n s a l a c o o p e ra c i ó
internacional o la mateixa cessió del
terreny on es troba situada ara l'actual
seu,en són alguns exemples.
L'acte de lliurament de la medalla va
tenir lloc el 15 de gener i va incloure
la inauguració d’una escultura del
fundador de l'entitat, Henry Dunant,
feta per un escultor lleidatà, Julià
Morancho, i cedida per l’entitat Res
Non Verba.
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