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COMENÇAR UNA NOVA VIDA EN UN MICROPOBLE 

"Ens. ha tocat la loteria" 
Una família equatoriana, entre les 14 del programa del Govern 
i els micropobles per donar oportunitats a refugiats i migrants 

Torre Seron 
Centre 

FOTO: Tony Alcantara I La Verónica i el Washington amb les seves dues filles aquest dimecres al poble de Torre-serona, un dels municipis que formen part d'aquest projecte 

han arribat fins a Ponent. 

El pla pilot ha 
del lloc on procedim d'Equador, 

CARME QUINTANA Ens explica que ella, que ara té Un total de vivíem a l'àmbit rural, aquí també 
@Carme0UI 1 n ~ r 33 anys, originària d'Equador, va hi ha molta tranquil·litat i és com 
Torre-serona arribar a Catalunya amb 11 anys. ofert un sou 13 poblacions si estigués al meu país, la gent et 

"Vaig viure a Sant Sadurní d'Anoia al marit per de Ponent 
saluda pel carrer, és un ambient 

- - ...f.9..!Qg@!i~ i allí vaig fer I'ESO", ens diu, però diferent al d'una gran ciutat com 
@alcantara1997 l'any 2011 quan l'Estat espanyol tasques de s'adhereixen Barcelona". 

TONY ALCANTARA va entrar en crisi econòmica van La petita malgrat portar pocs -
tornar al seu país. Allí la vida no manteniment a la iniciativa dies al poble i tenir ara nova es-
els va acompanyar com volien cola i companys i companyes ja 

La Verónica i el Washington i les i van decidir tornar a Catalunya i se'ls facilita i s'han fet 14 està plenament integr~da i en 
seves dues filles, de 8 i 1 any, van l'any 2020 buscant un futur mi-

un habitatge 
assabentar-se per part de la seva 

inic1ar el passat 24 d'octubre una llor. Aquest cop, amb una filla i contractes mare que aquest diari els faria un 
nova vida al poble de Torre-se- van anar a viure a Santa Coloma reportatge no va dubtar en. dir-li 
rona. La família arribava al Se- de Gramenet (Barcelona). Tam- que si us plau l'anéssim a buscar 
grià en el marc d'un programa poc ara la situació econòmica els a l'escola perquè volia sortir a les 
pilot endegat per la Generalitat va acompanyar i un dia l'assisten- ens va tocar", ens explica conten- fessional i també s'ha facilitat un fotos amb la seva germana i els 
de Catalunya que persegueix do- ta social els plantejà si es volien ta ja com a veïna de Torre-serona. allotjament a la família. seus pares. 
nar oportunitats a refugiats i mi- acollir a un programa que posa- El seu marit, el Washington, de La filla gran va a l'escola del La Verónica destaca que en 
grants amb papers en petites po- va en marxa la Generalitat que 48 anys, ha estat contractat per poble i la seva mare ens diu que tractar-se d'una escola petita a 
blacions catalanes de menys de oferia feina durant un any i allot- fer tasques de manteniment de està la mar de contenta i que s'ha l'àmbit rural la docència és ex-
500 habitants. jament sempre que s'anés a viure l'Ajuntament de Torre-serona. La integrat molt bé malgrat que ve- quisida ja que els professors es 

LA MAÑANA ha parlat aques- a un micropoble. "No ens ho vam Generalitat, a través del Servei nia d'una escola gran de Barce- bolquen amb els alumnes i els 
ta setmana amb la Verónica per pensar ni un moment, era com si d'Ocupació de Catalunya (SOC) lona. "Torre-serona és un poble hi poden dedicar molt temps en 
conèixer la seva història i com comprés una butlleta de loteria i aporta el salari mínim interpro- molt acollidor, s'assembla molt • • • passa a la pàgina 4 -7 
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FOTO: Tony Alcantara I La família, iHusionada amb aquesta nova etapa, passejant pels carrers d'aquesta població del Segrià 

~ • ve de la pàgina 3 
l'aprenentatge per exemple de 
llengües. 

Per fer el reportatge també 
hem parlat amb la subdirectora 
general de Polítiques Actives_ del 
Servei d'Ocupació de Catalunya 
(SOC) i responsable d'aquest pro
grama, Susana Díaz. Ens informa 
que a aquest programa d'acollida 
de refugiats i migrants s'han ad
herit 13 micromunicipis de les co
marques de Lleida, tant de la Pla
na com del Pirineu. El col·lectiu 
beneficiat i al qual s'ha fet con
tracte ha estat de 14 persones. 

Les poblacions que s'han ad
herit al programa són Almatret, 
Aspa, Baix Pallars, Bellaguarda, 
Ciutadilla, Conca de· Dalt, Farre
ra, La Sentiu de Sió, Llardecans, 
Talarn, Tírvia, Torrebesses i Tor-

Ayudakitdigital 

Sol·liclta I 
ajud 

re-serona. 
En el cas de les comarques de 

Lleida, un 25% de les persones 
que s'han acollit són originàries 
d'Ucraïna i la resta de països com 
Síria, Veneçuela, Uruguai, Equa
dor, Afganistan o El Salvador. 

L'objectiu d'aquest pla pilot és 
facilitar-los "una nova vida", ens 
diu Díaz, ajudant-los en la recer
ca de feina i allotjament durant 
aquest primer any amb l'objectiu 
de què puguin refer la seva situ
ació. 

"UN WIN-WIN" 

A la vegada el programa perse
gueix lluitar contra la despoblació, 
donar feina als territoris i· perme
tre insercions laborals. D'aquesta 
manera, els petits pobles també 
guanyen ja que augmenten la se-

va població i en molts casos tam
bé de nens i nenes que impulsen 
les escoles del poble. "És un win
win", afirma, guanyen els benefi
ciaris i també _els micro pobles. 

El programa està impulsat pel 
SOC, el Departament d'Igualtat 
de la Generalitat i l'Associació de 
Micropobles de Catalunya. 

"Amb el programa hem vol
gut donar sortida a situacions 
complexes que tenen molts re
fugiats i migrants", afirma Díaz, 
"ajudant-los a crear un projecte 
de vida". La Generalitat els dóna 
el primer cop de mà amb un sou 
durant tot un any i el suport de 
tècnics orientadors per proble
mes que puguin tenir. La intenció 
és que el programa, que es va ini
ciar a mitjans d'aquest any, tingui 
continuïtat. 

Municipi 

Almatret 

Aspa 

Baix Pallars 

Bellaguarda 

Ciutadilla 

Conca de Dalt 

Farrera 

La Sentiu de Sió 

Llardecans 

Talarn 

Tírvia 

Torrebeses 

Torre-serona 

'Font: SOC 

Comarca Nombre de contrades 

Segrià 1 

Segrià 1 

Pallars Sobirà 2 

Garrigues 1 

Urgell 1 

Pallars Jussà 1 

Pallars Sobirà 1 

Noguera 1 

Segrià 1 

Pallars Jussà 1 

Pallars Sobirà 1 

Segrià 1 

Segrià 1 

Si tens entre 
3 i 9 treballadors 

ja pots beneficiar-te 
de les ajudes 

per digitalitzar 
la teva empresa 
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