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Projecte de Shalom de recollida d’olis vegetals

•D
 onarà feina a persones amb discapacitat intel·lectual i amb risc d’exclusió social
L’entitat social Shalom ha posat en
marxa un projecte de recollida d’olis
vegetals, conjuntament amb el Gremi
de Forners de les Terres de Lleida, que
pretén donar ocupació a persones
amb discapacitat intel•lectual i risc
d’exclusió social, a més de fomentar el

compromís entre les administracions i
la ciutadania.
El projecte consisteix que l’empresa
participant signa un document
de col•laboració amb Shalom en
què s’estableix que la companyia
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s’encarrega d’emmagatzemar l’oli i
l’entitat social el recull i en fa la gestió legal corresponent. A més, l’entitat
emetrà a l’empresa un certificat sobre
la gestió del residu retirat. El conveni
es fa amb companyies de Lleida ciutat, tot i que no es descarta estendre’l
a altres comarques.
L’Ajuntament de Lleida, juntament
amb Shalom i en col•laboració amb
Plusfresc, va posar en marxa l’any
passat un projecte que consisteix en
la distribució de contenidors de recollida d’oli pels diferents establiments
i les deixalleries municipals, amb
l’objectiu de dipositar les ampolles
que els ciutadans omplin d’oli a casa
seva. Una brigada de Shalom, a més,
s’encarrega de fer el buidatge i de
netejar periòdicament aquests contenidors, com també de processar l’oli
recollit i aprofitar-lo per fabricar biodièsel. Fins ara s’han recollit més de
5.000 litres d’oli domèstic. •••

El Morera mostra el seu fons a la Viquipèdia

• L ’equipament cultural lleidatà disposa d’una viquipedista resident durant tot un any
El Museu d’Art Jaume Morera ha
iniciat una col•laboració amb Amical
Viquipèdia, l’associació que promou
la Viquipèdia en català, per donar a
conèixer el seu fons a tot el món (format per pintura del final del segle
XIX i tot el XX) i millorar la presència
de l’art i dels artistes lleidatans a la
xarxa. Fruit d’aquesta col•laboració,
l’equipament disposa d’una viquipe-
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dista resident durant tot un any, la
historiadora de l’art lleidatana Esther
Solé, que s’encarregarà d’establir una
relació entre el museu, la comunitat viquipedista catalana i la població en general per mitjà d’un seguit
d’activitats, tant internes com obertes
al públic. El viquiprojecte del Museu
Morera s’emmarca dins la iniciativa
GLAMwiki. •••

