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CiU demanamés ajudes per
donar feina a discapacitats

DISCAPACITATREFORMALABORAL

❘LLEIDA ❘ Els diputats al congrés de
CiU Carles Campuzano i Con-
xitaTarruella demanaran a l’Es-
tat més ajudes perquè els Cen-
tres Especials deTreball puguin
mantindre tots els empleats i evi-
tar així que algun hagi de tan-
car. Campuzano va assegurar
que“ja abans de la crisi, les per-
sones amb alguna discapacitat
tenien més dificultats per trobar
feina”.També va explicar que
des de CiU es va “aconseguir
que l’Estat passés de subvenci-

onar el 50 al 75% del salari mí-
nim interprofessional a aquests
centres, però aquestes subven-
cions es van esgotar fa gairebé
tres mesos”. “Estem treballant
perquè aquestes ajudes es pro-
longuin tres anys més per als
col·lectius ambmés dificultats”,
va dir Campuzano.

Representants de Centres Es-
pecials deTreball de la provín-
cia van assistir ahir a una xerra-
da impartida per aquests dipu-
tats a la seu de CDC.

El canvi horari d’aquest diumenge
generarà un estalvi de 31milions

ENERGIAECONOMIA

❘BARCELONA ❘ El canvi horari d’es-
tiu, que s’implantarà la matina-
da de dissabte a diumenge de
manera que a les dos els rellot-
ges s’hauran d’avançar a les
tres, suposarà un estalvi de 31
milions d’euros en la despesa
energètica de Catalunya durant
els set mesos que estarà en vi-
gor, principalment en el sector
domèstic, on es concentra el
90% dels efectes generats per
la mesura, segons va informar
ahir l’Institut Català de l’Ener-

gia (ICAEN). L’estalvi se situ-
arà entre 11 i 12 euros per llar,
ja que permetrà reduir un
10,3% el consum en il·lumina-
ció.

El pes de la il·luminació re-
presenta el 7% del consum
energètic de les llars i l’IACEN
assegura que percentatge pot-
dria reduir-se amb un ús res-
ponsable de l’energia. En con-
cret, proposa l’aplicació de me-
sures per adequar el tipus
d’il·luminació a cada necessi-

tat o bé la instal·lació de siste-
mes electrònics de regulació del
consum energètic.

El canvi horari, que s’aplica
de forma coordinada a tota la
UE des del 1974, està destinat
a reduir la despesa energètica
relacionada amb la il·lumina-
ció artificial mitjançant l’adap-
tació de l’horari a les hores de
llum natural.A tot Espanya, l’es-
talvi de la despesa energètica
a les llars serà d’uns 250 mili-
ons.

M.MAS
❘ LLEIDA ❘Acaba de començar la
primavera, però avui l’Agència
Catalana de la Joventut del de-
partament de Benestar i Famí-
lia començarà a assignar les
13.150 places del programa L’es-
tiu és teu! entre els 11.722 pre-
inscrits a partir del número
5.304.Aquesta és la divuitena
edició del programa, que comp-
ta amb un nombre més alt de
places ofertes perquè nens i ado-
lescents d’entre 5 i 16 anys es-
tiguin de colònies en torns de 7,
10 o 14 dies.

L’objectiu és que puguin ex-
perimentar, descobrir i apren-
dre amb 11 modalitats d’activi-
tats diferents (idiomes, esporti-

ves, música, multiesportives,
combinat d’idiomes i esport, te-
atre, enginy, circ, veu i, com a
novetat, cine i creatives). Els par-
ticipants pernocten en algun dels
31 albergs de la Xarxa Nacional
d’Albergs Socials de Catalunya
(Xanascat) inclosos en el progra-
ma, sis dels quals a la provín-
cia de Lleida, un més que l’any
passat.Així entre els de la Seu
d’Urgell, Les, Lleida, Navés
(nou), Sort i Tremp ofereixen
1.485 places en diversos torns,
un centenar menys dels 1.583

Colònies de rècord
La Generalitat ofereix aquest estiu 13.150 places en estades, el nombre més alt de la història de
‘L’estiu és teu!’ || Hi participen 31 albergs, sis dels quals a Lleida amb 1.485 places disponibles
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Imatge d’arxiu
del taller de circ
impartit a Lleida.
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CIRC A LLEIDA

A Lleida ofereixen torns

perquè nens d’entre

10 i 16 anys aprenguin

les disciplines de circ

Oci. El River Cafè dels Camps Elisis inaugura
la vintena edició de les Tardes de Ball.
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Patrimoni. El Museu de Lleida exhibeix des
d’ahir la Verge amb el Nen de l’edifici de l’IEI.
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LLEONARD DELSHAMS

13.150
PLACES

El Govern ofereix aquestes
places a ‘L’estiu és teu!’

INFORMACIÓD’INTERÈS

Segonaoportunitat
❚ Avui es començaran a assig-
nar places a partir del núme-
ro 5.304. Cada preinscrit va
escollir cinc opcions. A partir
del 12 d’abril s’adjudicaran les
vacants entre les persones de
la llista d’espera.

Preus
❚ Les colònies poden costar
entre 422 i 649 euros.

participants a la província en
l’edició anterior.

Malgrat que aquest any s’hi
han preinscrit menys persones
que places disponibles, és pro-
bable que alguns aspirants no
acceptin l’opció assignada i pre-
fereixin apuntar-se a la llista d’es-

pera (els resultats de la qual es
coneixeran a partir del 16
d’abril) per si hi ha vacants a les
colònies o torns que coincidei-
xen més amb les seues preferèn-
cies. L’alberg SantAnastasi de
Lleida és l’únic alberg que aco-
llirà les colònies per aprendre

les diferents disciplines de circ,
com malabars, equilibris, acro-
bàcies o clown. Les instal·laci-
ons de Les, Navés i Sort seran
seus d’estades multiesportives,
on es pot practicar ràfting, esca-
lada, BTT o ràpel, entre altres
esports d’aventura.A més, a la

Seu d’Urgell, Les i Tremp, ofe-
reixen estades que combinen an-
glès i esports de risc. El preu os-
cil·la entre una setmana practi-
cant idiomes per 422 euros o 14
dies combinant anglès i esports
per 649 euros. Més informació
a www.xanascat.cat.
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