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Dia Internacional 
del Voluntariat (5 
de desembre) 

Volem fer-vos partícips de la cele-
bració, durant tota aquesta setmana, 
del Dia Internacional del Voluntari-
at, amb diferents actes on es farà pa-
tent la tasca desinteressada de tan-
tes persones que donen part del seu 
temps pel profit dels altres i, conse-
qüentment, per millorar la seva vi-
da. Actes com ho és la Fira d’Entitats 
de Voluntariat Social, que tindrà lloc 
en la plaça de la Catedral, com tam-
bé ho és l’acte de reconeixement 
a la tasca dels voluntaris/àries que 
es celebra, any rere any, en el sa-
ló de plens de la Paeria i presidit 
pel nostre paer en cap. En la cele-
bració del Dia Internacional del Vo-
luntariat s’honra i es reconeix el tre-
ball constant i el compromís gene-
rós, durant tot l’any, del voluntari i 
voluntària que en els àmbits de sa-
lut, pobresa, infància, vellesa i mol-
ts altres, fa acompanyament i suport 
emocional. El voluntariat és fruit de 
la consciència social de les persones 
i una filosofia de vida; certament, és 
el patrimoni humà de la nostra ciu-
tat, entenent aquesta com una co-
munitat estructurada i inclusiva que 
el posiciona al centre de la cohesió 
social, ja que gràcies al voluntariat 
es fa més suportable afrontar la crisi 
que ens envolta. 

En els moments que estem vivint 
és molta la feina que ja es fa però 
també, malauradament, la que cal 

fer. El papa Francesc ens crida al 
compromís social, al camí del servei 
cap als més necessitats. És aquest un 
crit adreçat a tothom, tant als cris-
tians com als que no ho són o no 
se’n senten, però tots hi tenim un 
paper a fer. En aquests darrers anys 
ha augmentat el nombre de volunta-
ris/es que s’il·lusionen i que fan seus 
els projectes, els entomen gairebé 
des del terreny personal, tot i que 
sempre dins l’organització de les se-
ves Entitats. Aquest fet comporta, 
clarament i molt satisfactòriament, 
una societat més civilitzada. Sens 
dubte, els valors que aporten els vo-
luntaris/àries fan molt més fàcil la 
convivència entre tots plegats.

És per això que desitgem aug-
menti encara més el coneixement 
social del Voluntariat i la seva ac-
tuació; així com, la visualització del 
tractament informatiu del Volunta-
riat de les Entitats en els mitjans de 
comunicació. Únicament, i per aca-
bar resta felicitar tots els voluntaris i 
voluntàries de les nostres contrades. 
A totes i a tots ells, moltes gràcies!

Feder. Catalana Voluntaris Socials
LLEIDA

La solidaridad 
es noticia 

Una vez más el 28 y 29 de noviem-
bre los españoles han demostrado 
su sensibilidad ante las necesida-
des más básicas de muchos conciu-
dadanos. Con cifras estremecedo-
ras de pobreza infantil, familias que 
se han quedado sin su vivienda, un 
número alarmante de parados, todo 
el país se ha volcado en cooperar 
con la Gran Recapte de alimentos 
para paliar en lo posible el proble-
ma de tantos. Ojalá que esta situa-
ción no se haga endémica, que no 
continúe la degradación social y que 
los responsables de las instituciones 
encuentren soluciones para acabar 
con ello.

Lourdes Camps
BARCELONA

Necessitat de sentir-
se necessitat 

Comentava un amic: a casa ens hem 
proposat deixar el mòbil quan arri-
bem, i no el mirem, fins la nit quan 
el desconnectem. Por semblar mis-

sió impossible, de fet ho és. Tothom 
comptem amb que la persona des-
tinaria del nostre missatge, no triga-
rà massa a llegir-lo, amb la qual cosa 
és fàcil que quan esperem una cita, 
ens trobem que feia 40 minuts ens 
havien enviat un WhatsAppp canvi-
ant l’hora de la trobada o inclús anul-
lant-la. Però si tenim sort i la perso-
na arriba, segur que de seguida veu-
rà un llumet vermell indicador de 
que alguna cosa, sembla ser, molt 
important l’obliga a mirar constant-
ment la pantalla del smartphone; ai-
xò en el millor dels casos que no la 
truquin, ja que segur que pensa que 
ha de contestar, que el món depèn 
d’això. També és freqüent la gent 
que, malgrat ningú doni senyals de 
vida, ella ho necessita, li cal mirar el 
mòbil, li cal que algú li enviï un ab-
surd vídeo, necessita rebre el correu 
electrònic amb les ofertes del Carre-
four, necessita sentir-se molt neces-
sitat, però no valora la gent que té al 
costat, la gent que voldria connec-
tar-se amb ell, si ell no estigués con-
tínuament comunicant. 

Pilar Crespo Álvarez
TARRAGONA
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A 
Catalunya hi ha prop de 800 conta-
gis per VIH l’any, dos al dia, una xi-
fra que es manté estable des de fa una 

dècada i el 60% de les noves infeccions afec-
ten el col·lectiu homosexual. Coincidint amb 
el Dia Mundial de la Sida, els experts recoma-
nen sobretot fer-se les proves diagnòstiques ca-
da tres mesos, ja que encara un 25% dels infec-
tats no saben que ho estan i un 40% dels ca-
sos es detecten massa tard. En qualsevol cas, 
un cop cronificada la malaltia, ara el repte és 
aconseguir una vacuna. El programa HIVA-
CAT, portat a terme des de l’Institut de Recer-
ca de la Sida i l’Hospital Clínic, treballa amb 
l’objectiu de disposar de la vacuna terapèuti-
ca, per aquells que ja s’han infectat, de cara al 

2020, una vacuna que es provarà a partir de 
l’any vinent, després de demostrar la seva efi-
ciència en ratolins i monos. Des de 1981, any 
que es va diagnosticar al món el primer cas 
de sida, aquesta malaltia ha afectat més de 40 
milions de persones, i malgrat les investigaci-
ons que s’han fet, continua sense tenir cura, 
encara que els índexs de mortalitat s’han vist 
reduïts de forma dràstica. A Lleida, en el que 
portem d’any s’han detectat un total de quatre 
nous casos, quan l’any passat se’n van comp-
tabilitzar fins a set. I aquesta és una excel·lent 
notícia perquè demostra que totes les accions 
i campanyes que es duen a terme des del punt 
de vista de la prevenció i de la conscienci-
ació, sembla que van donant els seus fruits. 

El problema més greu, però, ara és un altre, 
ja que resulta que l’associació Antisida Lleida 
únicament té fons per fer front els propers dos 
mesos, una circumstància que ve donada pel 
fet que la Generalitat de Catalunya deu prop 
del 70 per cent dels projectes que permeten fi-
nançar el pressupost global d’aquesta entitat, i 
això son molts diners, segurament massa, per 
poder continuar la seva tasca amb un escena-
ri de tranquil·litat. Hem de confiar que encara 
que no siguin tots, una part d’aquests recursos 
arribin en els propers 60 dies. La labor desen-
volupada durant molts anys ha anat donant els 
seus èxits i cal seguir apostant per aquesta enti-
tat, si no es volen donar passes enrere que des-
prés costaran molt més de recuperar.

Combatre la sida

EDITORIAL

Rejuvenece 
tu memoria

Refrán: Fea con gracia, 

mejor que guapa.

Refrany: L’home nana i 

la dona fa el que vol.

Cita: “No corras, no te 

preocupes. Estás aquí solo 

de visita. Merece la pena 

que te detengas a oler las 

flores” (Walter C. Hagen).

Endevinalla: 

Arreu deixo il·lusió        

com un colom missatger, 

els ànims aixeco jo,   

encara que sóc de paper.
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