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El projecte Enllaç, que
apropa la música a les per-
sones amb discapacitat
psíquica o malaltia mental
i que duen a terme conjun-
tament l’Orfeó Lleidatà, el
Centre Assistencial Sant
Joan de Déu d’Almance-
lles i les entitats Federació
ALLEM, Fundació Aspros,
Associació Salut Mental
Ponent i Shalom Taller, to-
tes de Lleida, va rebre ahir
el reconeixement a la inte-
gració social, una distinció
amb què la Federació
d’Ateneus de Catalunya i

la Federació Catalana de
Voluntariat Social van
voler premiar l’esforç
d’aquesta entitat sense
ànim de lucre en favor
dels discapacitats.

El reconeixement el
van rebre en el decurs de
l’entrega dels premis
Ateneus, que es va fer al
Parlament de Catalunya,
on la Federació Catalana
d’Ateneus, que celebra el
seu trentè aniversari, va
premiar cinc entitats,
entre les quals, l’Associa-
ció Centre Cultural Sant
Vicenç de Sarrià de Bar-
celona i l’Ateneu Barcelo-
nès. Més de tres-centes

persones van participar
ahir a la tarda a l’acte.

La Federació d’Ateneus
de Catalunya treballa des
del 1983 al servei de les as-
sociacions culturals sense
ànim de lucre i actual-
ment aglutina 160 enti-

tats del país, algunes de les
quals, amb gairebé 200
anys d’història.

Són objectius princi-
pals de la federació cohe-
sionar, defensar i repre-
sentar el moviment d’ate-
neus català. ■

a Els premis Ateneus reconeixen la
feina social del projecte Enllaç, de Lleida
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Premi al treball
musical amb
discapacitats

Exposició sobre els ateneus al Museu d’Història ■ J.L

Les sol·licituds per valorar
i revisar el grau de discapa-
citat es podran tramitar
per internet a través de
formularis electrònics a
partir d’avui, gràcies a un
nou sistema que ha im-
plantat la conselleria de
Benestar Social i Família.
De tota manera, per tra-
mitar aquestes peticions
en línia els usuaris hauran
de tenir prèviament un
certificat digital vàlid, que
permet fer aquestes ges-
tions amb plenes garan-
ties jurídiques, ja que és
útil per identificar l’usua-
ri i permet firmar docu-
ments electrònics amb la
mateixa validesa legal
que l’escrita a mà.

Aquest tràmit va dirigit
a les persones que tenen
una malaltia permanent
que pot comportar conse-
qüències que generen dis-
capacitat, o a les que te-
nen una discapacitat, se-
qüeles d’una afecció física
o psíquica i necessiten sa-
ber el grau de discapaci-
tat, i també a les que tin-
guin reconeguda una pen-
sió de la Seguretat Social
per incapacitat.

Les persones que po-
den acreditar el grau de
discapacitat podran be-
neficiar-se de diferents
prestacions, a més d’ac-
cions assistencials. A les
persones que acrediten
un 33% de discapacitat o
superior el govern els dó-
na la targeta que acredita
la seva discapacitat. ■

La sol·licitud per valorar
el grau de discapacitat
es podrà fer en línia
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