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Trenta-un joves inicien les pràctiques a la Paeria

• E ls nois i noies s’han incorporat aquest mes d’abril dins del pla d’ocupació juvenil Oqp’t
El pla local d’ocupació juvenil Oqp’t
dóna feina a 140 persones de 18 a 34
anys que treballen en diferents departaments de la Paeria. D’altra banda,
31 joves es van incorporar a primers
d’abril a l’Ajuntament per participar
en el programa de pràctiques no remunerades. Les pràctiques inclouen
una estada de 300 hores que s’han de
fer en un màxim de 6 mesos. Els becaris tindran un tutor i al final rebran
un certificat de pràctiques amb els
continguts formatius assolits. Tots són
graduats universitaris o titulats d’FP.

i va afegir que es pretén facilitar feina i
formació a 200 noies i noies, una xifra
ampliable fins als 300.
Un total de 811 persones s’han inscrit al pla Oqp’t des de la seva posada
en marxa i en l’actualitat treballen a
l’Ajuntament 140 persones, 75 dins

del pla i 65 en els plans de barris. El pla
disposa d’un pressupost de 390.000 €
i té diferents accions amb l’objectiu
de generar oportunitats laborals i de
formació, a més de donar suport a
l’emprenedoria. Quan a la convocatòria de microcrèdits, hi ha 194 persones que n’han demanat informació. •••

L’alcalde de Lleida, Àngel Ros, va explicar que amb l’inici del programa de
pràctiques no remunerades s’enceta
una nova línia d’activitat del pla Oqp’t

El pla d’ocupació juvenil
Oqp’t ja ha donat feina a 140
persones de 18 a 34 anys

El programa municipal té l’objectiu de facilitar feina i formació als joves participants. © H. Sirvent

•V
 int-i-una companyies nacionals i estrangeres oferiran espectacles del 3 al 5 de maig

Cultura

Arriba la Fira de Titelles amb 72 actuacions
La gran festa dels titelles està servida. Del 3 al 5 de maig, vint-i-una companyies de Catalunya, de la resta de
l’Estat i de l’estranger faran un total de
72 actuacions per tota la ciutat, amb
espectacles de tot tipus que en alguns
casos s’estrenen a Lleida.
La 24a edició de la Fira de Titelles de
Lleida oferirà una programació molt
diversificada pensada tant per al públic més menut i familiar com per a
espectadors joves i adults. A més, els
espectacles es faran a 22 indrets diferents (15 espais tancats i 7 d’oberts:
places, patis i carrers) i convertiran la
ciutat en un gran teatre ple de color,
originalitat i diversió.
Les estrenes absolutes que tindran
lloc enguany són l’espectacle Fràgil,
de la companyia catalana Ferroluar–
Onírica Mecánica, i la de la companyia francesa Marie-Louise Bouillonne, amb el muntatge Gramme d’Âme.

Els espectacles es faran en 22 locals tancats i espais oberts de la ciutat. © Centre de Titelles

El certamen internacional es consolida també com un espai de trobada
professional amb la presència de 300
programadors, companyies i agents
que participaran en diverses trobades professionals, jornades tècniques,
presentació de projectes, etc.

La Fira de Titelles de Lleida, que inclourà 25 activitats paral·leles (Fira
del Llibre de les Arts Escèniques, Fira
d’Artesans de Titelles, exposicions,
tallers, visites culturals), és organitzada pel Centre de Titelles de Lleida i
l’Ajuntament de Lleida. •••
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