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20è aniversari d’Arrels Sant Ignasi
• Amb la representació a La Llotja de l’obra ‘La importància de ser Frank’

L

que es fa per atendre els
col·lectius amb més necessitats de la ciutat.

a Llotja va acollir la representació de l’obra
“La importància de ser
Frank”, d’Òscar Wilde, en
benefici dels programes socials d’Arrels Sant Ignasi per
celebrar el 20è aniversari
d’aquesta entitat lleidatana
al servei dels més febles.
L’alcalde de Lleida, Àngel
Ros, va assistir a la representació teatral i va felicitar
l’entitat pel treball que fa al
servei dels més febles.
El paer en cap va destacar
també La Llotja com a espai
solidari, que s’ha cedit perquè s’hi pogués representar aquesta obra. Àngel Ros
va remarcar que en l’època
de crisi actual tres peces
bàsiques han tingut un pa-

treball conjunt de les institucions.

Persones sense llar
La Fundació Social Sant
Ignasi de Loiola es dedica
des del 1994 a l’atenció i la
promoció social de les persones sense llar de Lleida.
Per mitjà dels diversos programes i iniciatives, anomenats arrels, l’any passat es
van atendre més de 4.000
persones.

El Pare Sunyol, president
de la Fundació Social Sant
Ignasi de Loiola, i el director dels Serveis Territorials
de Benestar de la Generalitat, Josep Maria Forné, van
destacar el treball en xarxa

En aquest vintè aniversari, la Fundació Arrels
Sant Ignasi vol promoure
diversos moments en què
s’uneixen cultura, reflexió i
solidaritat, oberts a tota la
població. •••

L’alcalde va destacar que La Llotja és també un espai solidari. © Paeria

Àngel Ros felicita
l’entitat pel treball
que fa al servei dels
més febles
per important per ajudar a
superar-la, que són les famílies, les entitats del tercer
sector i la col·laboració i el

Trobada de Famílies d’Aspros

• Més de 200 persones debaten sobre la incapacitació, la intimitat i la protecció de dades

L

a II Trobada de Famílies
de l’entitat lleidatana
Fundació Aspros va reunir a La Llotja més de 200
persones que van debatre
sobre la incapacitació, la intimitat i la protecció de dades. Durant la inauguració,
l’alcalde de Lleida, Àngel Ros,
va defensar una societat de
progrés en la qual s’apliquin
polítiques d’igualtat de
drets, amb components
econòmics i d’arrelament
a la cultura de la igualtat.
La Coral Shalom va cloure la jornada. Com a novetat, enguany s’ha celebrat
la cursa “Nosaltres també
podem”, que es va fer a les
Basses d’Alpicat de Lleida,
amb dues modalitats, caminada i cursa, totes dues
de 5,5 quilòmetres. A més,

Àngel Ros va defensar una societat en progrés en la qual s’apliquin polítiques d’igualtat de drets. © Paeria

Enguany s’ha celebrat
la cursa “Nosaltres
també podem” a les
Basses d’Alpicat

hi va haver música en directe, una masterclass de
Zuma i animació infantil.
La Fundació Aspros atén
més de 500 persones d’edats

diverses, amb diferents tipus i graus de discapacitat,
permitjà d’una xarxa de
serveis, centres i programes
i un equip humà de més de
450 professionals. •••
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