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Cinc joves posen en marxa 
' . 

a Bales tui, al Pallars Sobira, 
una cooperativa d'habitatge 
El se u objectiu és reivi~dicar amb aquesta ·aposta 
al Pirineu de Lleida l'accés assequible a. una casa 
Balestui 
MARTA LLUVICH (ACN) 

La dificultat d'accedir a l'habitat
ge a un preu just ha portat un 
grup de joves a crear una coope
rativa d'habitatge en cessió d'ús 
a Balestui, al Pallars Sobira. La 
casa que van adquirir per fer rea
litat aquest projecte anava unida 
a una serie de terres, i ara han 
decidit crear un banc de terres 
amb l'objectiu d'alliberar-les de 
la cooperativa per tal que petits 
productors les puguin treballar i 
així afavorir l'arrelament al terri
tori. La lvet, el Carlet, el Marc, la 
Noemí i el Jordi han apostat per 
vi u re en comunitat mentre reivin
diquen l'accés a l'habitatge digne 
i assequible. El projecte porta per 
nom Copsant i també es pretén 
rehabilitar un palier per conver
tir-lo en un espai d'encontre co
munitari. Actualment els socis 
de la cooperativa són cinc: lvet 
Eroles, originaria de la Noguera; 
Carlet Belmonte del Valles Occi
dental; Marc Castro, del barrí de 

Sants de Barcelona; Noemí Bus
quets de I'Ait Camp i Jordi Aréva
lo, de Girona. L'habitatge que han 
adquirit encara té espai per a un 
sise soci que és el que ara est;m 
buscant per sumar-se al projecte. 

Els habitants del poble de Ba
lestui són els primers que han 
notat la instal·laciq de la coope
rativa al poble, fins ara hi vivien 
12 persones i de cop s'ha passat a 
17. Arrelar als pobles petits i que 
no acabin despoblats també és 
un deis objectius d'aquest grup 
dejoves. 

Hi ha diferents tipus de coo
peratives d'habitatge i el ry~odel 
cooperatiu que han escollit a 
Copsant es basa en l'organització 
cooperativa i sense anim de lu
cre pera proveir d'habitatge dig
ne a un preu assequible els socis 
que la conformen. Són un model 
col·lectiu impulsat pels socis que 
permet desenvolupar projectes 
de convivencia i treballar dife
rents iniciatives, basant-se en el 
benestar i cura de les persones i 

Jornada de portes obertes 
de la firma Tallers A.Miquel a 
Sidamon aquest divendres 
'+ de SO anys' és !'eslogan que 
!'empresa lleidatana Tallers A. Mi
que! ha ideat per tal de mostrar a 
la societat la metamorfosi que ha 
experimenta! durant aproxima
dament mig segle. No és gaire re
llevant, arribada aquesta data de 
commemoració recordar el mo
dest origen del projecte empre
sarial, en un magatzem del Palau 
d'Anglesola on Antoni Miquel re
parava qualsevol aparell que tin
gués rodes. 

El fet realment rellevant és 
el resultat de l'evolució de !'em
presa, el seu creixement i la in
fluencia que ha exercit en l'ambit 
empresarial, economic, social, 
i formatiu, en l'entorn deis cen
tres logístics de Sidamon, Valls i 
Andorra on s'ha establert. Des de 

• 

Lempresa vol 
mostrar la 

seva evolució 
dels 50 anys 

l'ideari del seu fundador Antoni 
Miquel aquest vincle ainb l'en
torn ha sigut un deis pilars de la 
manera de fer de !'empresa, a la 
que hi ha anat afegint la de bons 
professionals i la seva 'obsessió' 
per la formació. 

'+de SO anys' es materialitzara 
el proxim divendres 21 d'octubre 
en el marc d'una jornada de por
tes obertes en les instal·lacions 
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el medí ambient. Carlet Belmon
te, de Copsant, explica que els 
socis tenen un contracte vital 
amb la cooperativa. Per ser soci i 
formar part de la cooperativa cal 
fer una aportació inicial. Aixo no 
obstant, si més endavant un soci 
decideix deixar Copsant, recupe-

raria l'aportació inicial i s'allibe
raria el seu lloc perque una altra 
persona interessada pugui ocu
par aquest espai. La lvet, el Carlet 
i el Marc conviuen a la casa i en 
un espai annex hi viuen la Noemí 
i el Jordi ambla petita Elna de tot 
just quinze dies. 

FOTO: J.A.P 1 Antoni Miquel amb els seus fills Oriol, Albert i Antoni 

de Tallers A. Miquel a Sidamon, 
una convocatoria que té com a 
objectiu fer palpable a clients, en
titats i públic el perque !'empre
sa és actualment líder del sector 
deis carretons elevadors. Líder en 
servei, líder en innovació, i líder 
en la responsabilitat social, i for-

mativa de les noves generacions. 
La jornada '+ de SO anys' arre n

cara a 2/4 d'll del matí, amb la 
presentació de les noves genera
cions de carretons Linde, models 
electrics amb característiques de 
gran rendiment i robustesa, se
gons informa Josep Anton Pérez. 

Bernat Solé es 
reuneix amb 
dos alcaldes 
de Lleida 
El delegat del Govern de la Ge
neralitat a Lleida, Bernat Solé, 
es va reunir ahir amb els alcal
des-de Vilagrassa i Torrelameu. 
Amb !'alcalde de Vilagrassa van 
abordar la millora del sistema 
de tractament de l'aigua de bo
ca, el projecte deis nous vestí
dors i el bar de les piscines mu
nicipals, ambdues actuacions 
amb financ;ament PUOSC 

Amb !'alcalde de Torrela
meu, van parlar de la reforma 
de les piscines municípals, de la 
millora de la pista polisportiva 
i de l'ampliació del polígon in
dustrial de la població. 

Isona acollira 
el dia 23 
d'aquest mes 
la Fira del 
Bolet 
El proper diumenge 23 
d'octubre, es celebrara a 
lsona la 18a edició de "Bo
letus" Fira del Bolet d'lsona 
i Conca Delia, a la comar
ca del Pallars Jussa. De fet, 
durant gairebé tot el mes 
d'octubre, al Pallars Jussa 
es programen nombroses 
activitats relacionades amb 
el món deis bolets, dintre 
de les "Jornades Micolo
giques del Pallars Jussa", 
organitzades pel Consell 
Comarcal del Pallars Jussa 
i que enguany arriben a la 
seva 21a edició. 

Una ONG lliura 
a 1' Alt Urgell 
un donatiu de 
3.362 euros 
L'ONG Jocs sense Fronteres 
va lliurar ahir un donatiu de 
3.362,25€ al projecte Aliments 
perla Solidaritat de I'Ait Urgell . 
El ·donatíu el van lliurar Yolan
da Castillejo i Josep Triquell, 
membres d'aquesta ONG, a la 
-representan! de I'Ajuntament 
de la Seu al Consorci d'Atenció 
a les Persones de I'Ait Urgell, 
Marian Lamolla. Aquests diners 
s'han destinat a la compra d'ali-
ments, així com equipament 
informatic pels centres de dis
tribució d'aliments. 

rcolomina
Resaltado

rcolomina
Resaltado


	M202210191

