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EL PUNT AVUI
DIMARTS, 14 DE MARÇ DEL 2017

Noves oficines
municipals de
Conca de Dalt
a Estan situades a la Pobla de Segur, i

la Diputació de Lleida hi ha col·laborat

Un moment de la xerrada que va oferir el periodista Albert Om ■ ASSOCIACIÓ ALBA

Agramunt, Bellpuig i
Cervera sumen nous punts
Incorpora per a la inserció
a L’Associació Alba de Tàrrega amplia els serveis de formació, orientació i

inserció laboral a aquests municipis gràcies a un conveni de col·laboració

L’alcalde de Conca de Dalt i el president de la Diputació de
Lleida, durant els parlaments ■ JORDI UBACH
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TÀRREGA

Agramunt, Bellpuig i Cervera disposen des d’ahir
de punts Incorpora per a la
inserció laboral, de la fundació bancària La Caixa,
un servei que al territori és
gestionat pel servei Enfoc
de l’Associació Alba de
Tàrrega i que gràcies a un
nou conveni de col·laboració ara arribarà també a
aquestes localitats.
Enfoc desenvoluparà
punts d’orientació laboral
i formació en aquests municipis apropant més el

servei a les persones del
territori. El 2014 una dotzena de persones van trobar feina gràcies a aquest
servei. Durant el 2016 el
creixement va ser molt
important i un total de 80
persones es van inserir al
món laboral a l’Urgell i a la
Segarra, 58 de les quals
són persones amb discapacitat.
Segons la directora de
l’entitat, Maite Trepat, ha
estat un èxit obrir el servei
a altres col·lectius, com
ara joves en risc d’exclusió
social, dones o aturats de
llarga durada.

Durant una xerrada organitzada per Enfoc, es
van presentar els serveis a
més de 120 empresaris de
les dues comarques que
van poder escoltar casos
d’èxit com ara la contractació d’una persona al supermercat Fem Cadena, o
el servei d’hoteleria de
l’hospital Arnau de Vilanova, que té subcontractat el
servei de bugaderia a l’Associació Alba, a través del
qual es dona feina a vuit
persones.
Les empreses valoren el
valor social que es genera
al territori, la idoneïtat

dels candidats, que reben
formació a mida, i l’acompanyament que els ofereixen des del servei.
El periodista Albert Om
va completar la jornada
amb la xerrada Què pot
aprendre un empresari
d’un periodista?, que es va
centrar a destacar el treball en equip, la transparència o els objectius que
aconsegueixin la implicació dels treballadors. Enfoc espera poder repetir
anualment aquesta trobada per fomentar el treball
en xarxa amb les empreses. ■

LA POBLA DE SEGUR

El president de la Diputació de Lleida, Joan Reñé,
va inaugurar dissabte passat al matí les noves instal·lacions de serveis municipals de l’Ajuntament
de Conca de Dalt, situades
a l’avinguda de l’Estació de
la Pobla de Segur. Conca
de Dalt disposa de 12 nuclis agregats, una singularitat que, segons Reñé: “És
una realitat que caracteritza el nostre territori, i
que volem mantenir.” La
Diputació de Lleida ha
col·laborat amb l’habilitació de les noves instal·la-

cions municipals amb una
aportació de 45.000 euros.
L’acte d’inauguració va
estar presidit per Joan Reñé i per l’alcalde del municipi, Martí Cardona, que
van estar acompanyats
per la delegada de la Generalitat a l’Alt Pirineu i
l’Aran, Rosa Amorós; el
president del Consell Comarcal del Pallars Jussà,
Constante Aranda; els
membres de la corporació
municipal; el diputat provincial, Joan Ubach, representants dels 12 pobles
del municipi, i també per
alcaldes de la comarca i
nombrosos veïns. ■

Distingeixen el gestor del
telefèric d’estany Gento
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LA TORRE DE CABDELLA

Lluís Tohà, treballador
d’Endesa a la vall Fosca i
veí de Tremp, va rebre divendres una menció honorífica del cos de Bombers
de la Generalitat per haver
posat a disposició dels
agents el telefèric de la vall
Fosca, amb l’objectiu de

facilitar rescats en alta
muntanya. La distinció va
tenir lloc durant l’acte de
lliurament de les medalles
d’honor, mencions honorífiques i felicitacions dels
bombers, que s’ha fet amb
motiu de la seva festa patronal. Tohà, que treballa
a Endesa des de fa 27 anys,
va començar la seva carrera a la Val d’Aran, i des de

fa lustres desenvolupa la
seva activitat professional
a la Pobla de Segur, des
d’on gestiona i comanda
cinc centrals hidroelèctriques –amb 600 MW totals
de potència– al Pallars
Jussà. El telefèric es va
construir el 1981 i salva
un desnivell de 390 metres. Des del 1992 s’explota turísticament. ■

Lluís Tohà, juntament amb l’alcalde de la Torre de Cabdella, Josep Maria Dalmau, rebent la
distinció ■ ENDESA

