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Agraïm la col·laboració de l’Hospital General de Manresa, de la Clínica de Sant Josep de Manresa, de l’Hospital Sant Bernabé de Berga i de l’Hospital Comarcal de Puigcerdà.

ENHORABONA

L’educador social Josep Lara

DE QUÈ EM SONA?

Josep Lara
Educador del taller Coloma d’Avià

«Les ajudes que rebem
encara són insuficients»

SUSANA VALÈNCIA

Berga

El guardiolenc Jo-
sep Lara va comen-
çar a treballar com
a educador al taller
Coloma ara fa 13
anys. En tot aquest
temps, ha vist com
augmentava de ma-
nera paulatina el
nombre d’usuaris
d’aquest centre d’a-
tenció a disminuïts
psíquics del Ber-
guedà.

—Quina és la seva
feina aquí?

—Bàsicament, in-
tento educar els nois
i noies del centre
ocupacional, que te-
nen la jornada labo-
ral partida: durant
quatre hores fan tasques manu-
als, com muntatges per a dife-
rents empreses de la comarca,
basculants, peces d’electrònica,
etcètera; les altres quatre hores
les dediquen a caminar, a anar a
la piscina o a fer esports.

—Què ha canviat en 13 anys,
des que treballa aquí?

—El més significatiu és que el
nombre d’usuaris s’ha doblat.
Recordo que al principi érem
quaranta, aproximadament, i
ara passem dels noranta. La
llàstima és que les instal·lacions
pràcticament són les mateixes.
Les ajudes que rebem per part

de les administracions encara
són insuficients.

—Què és el més agraït de la
feina?

—És molt difícil de determi-
nar... Per exemple, hi ha coses
que durant mesos intentes que
les aprenguin i un dia, perquè sí,
allò t’ho fan bé. Sabem que no
és perquè sí, sinó que hi ha una
feina al darrere, molt constant, i
quan en veus els fruits és molt
agradable. Suposo que el que és
més agraït és veure’ls créixer,
veure com de mica en mica els
nois i noies aconsegueixen ser
més autònoms.

L’Ajuntament de Navàs felicita Regió7 pel seu 25è aniversari
La biblioteca de Navàs va acollir fins ahir l’exposició «Regió7,25 anys», sobre la trajectòria del diari i dels
esdeveniments més importants en els seus 25 anys de vida.Aprofitant l’avinentesa de la mostra, l’Ajunta-
ment de Navàs va celebrar un acte institucional de felicitació en el qual no va faltar el pastís amb les es-
pelmes.L’acte,obert al públic,va tenir l’assistència de representants de l’Ajuntament,de les entitats del
poble i de Regió7, i també de col·laboradors i corresponsals que ha tingut el diari a Navàs.L’exposició
«Regió7,25 anys» s’inaugurarà a Puig-reig el proper divendres.

El sopar i xerrada va reunir un bon nombre de comensals

Ceps i Manduca
uneix bolets i
cultura en un

concorregut sopar
L’associació cultural Ceps i

Manduca,el col·lectiu santvicentí
promotor de la bona taula i dels
bons vins,ha celebrat un altre so-
par, aquesta vegada per tastar el
producte estrella de la tempora-
da: els bolets, cuinats en diversos
plats al restaurant Piscines de
Santpedor.Però,a més de menjar
bé, Ceps i Manduca aposta tam-
bé per ampliar la cultura gastro-
nòmica. Així doncs, el sopar va
tenir una xerrada il·lustrada del
micòleg Joan Minguet.

MANRESA SANTPEDOR AVINYÓ

Em dic Núria Castells Orive i sóc amb la meva
germana, Marina. Vaig néixer el 28 d’agost a
2/4 de 10 del matí i vaig pesar 3 quilos i 100

grams. Els nostres pares es diuen Alba i Enric.

Em dic Xavier Claus Julián. Vaig néixer el 18 de
novembre a les 10 del matí i pesava 3 quilos i

300 grams. Els meus pares es diuen Anna i Xa-
vier, i en sóc el primer fill.

Sóc en Josep Coll Guix. Vaig néixer el 19 de no-
vembre a les 9 del matí i pesava 3 quilos i 720
grams. Els meus pares es diuen Carme i Cristi-

an, i tinc un germà, que es diu Jordi.
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