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La plaça de la Catedral va acollir la Fira d’Entitats del Voluntariat.

INICIATIVAFIRA
LLEONARD DELSHAMS

REDACCIÓ
� LLEIDA � El voluntariat s’ha
convertit en una via d’esca-
pament per a molts aturats,
ja que és una manera de sen-
tir-se útils i d’ocupar part del
temps.Així ho assegura la Fe-
deració Catalana deVolunta-
riat Social, que a Lleida agru-
pa 36 entitats i uns 5.000 vo-
luntaris. La xifra ha augmen-
tat un 30 per cent en els dos
últims anys i la majoria són
persones que es trobaven
sense feina i que tenen entre
40 i 50 anys. Des de la Fede-
ració Catalana deVolunta-
riat Social, que treballa des
de l’any 1989 i agrupa 284
entitats catalanes, van voler
recordar la important tasca
que fan els voluntaris, espe-
cialment en el moment actu-
al.

Per difondre la tasca so-

cial que desenvolupen aques-
tes entitats i captar nous vo-
luntaris, la plaça de la Cate-
dral de Lleida va acollir ahir
la Fira d’Entitats delVolun-
tariat.També es van organit-
zar tallers i activitats a càr-
rec d’alumnes del cicle for-
matiuAnimació Sociocultu-
ral iTurística i de secundària
de l’IES Ronda.

A la tarda, va tenir lloc a
la Paeria l’acte de reconeixe-
ment als voluntaris. El 5 de
desembre (demà) es comme-
mora el Dia Internacional del
Voluntariat.

El voluntariat es torna
una via d’escapament
per als aturats

Jornada de formació en diversitat religiosa
� LLEIDA � Una quinzena de periodistes lleidatans van partici-
par ahir en una sessió formativa sobre diversitat religiosa. El
taller va ser organitzat conjuntament pel Col·legi de Perio-
distes de Catalunya, la direcció general d’Assumptes Reli-
giosos de la Generalitat i la regidoria de Drets Civils de la
Paeria.

Recollida solidària de joguets a l’Alt Urgell

� LLEIDA �Alumnes de l’institutAubenç d’Oliana han iniciat la
campanyaUna joguina, un somriure. La recollida tindrà lloc
demà al centre cívic El Passeig de la Seu, l’ajuntament d’Or-
ganyà i al mateix institut.

ÒSCAR MIRÓN

cap de setmana quan s’aborda-
rà la decoració dels carrers. Pre-
cisament, diumenge una repre-
sentació de 60 actors del pes-
sebre de Sudanell tenen previst
viatjar al monestir deTorreciu-

dad per representar algunes es-
cenes.Tant el pessebre de Su-
danell com el de Sant Guim
obriran portes el dissabte 20 de
desembre i acabaran després
de Reis.

El pessebre de Linyola farà
una crítica contra la pobresa
Serà en la representació del 28 de desembre, dia dels Innocents ||
Enmarxa el muntatge d’aquestes representacions a Ponent

TRADICIONSNADAL

S. DIEGO
� LINYOLA � La crítica social a què
ja ens tenen acostumats tradi-
cions com el carnaval s’ha tras-
lladat també al pessebre vivent
de Linyola.Aquest any, la prin-
cipal novetat d’aquesta repre-
sentació històrica serà que el
28 de desembre,Dia dels Sants
Innocents, el pessebre canvia-
rà algunes escenes i les adapta-
rà per incloure una crítica con-
tra la pobresa en totes les se-
ues manifestacions: infantil, ali-
mentària, energètica, etc.Així
ho va explicar ahir el coordina-
dor del pessebre, Àlex Mases,
qui va recordar que fa dos anys
el pessebre també va incloure
una crítica contra els desnona-
ments amb la inclusió d’una ca-
sa de palla en una de les esce-
nes que representava la fragili-
tat del sistema immobiliari. El
pessebre vivent de Linyola co-
mençarà les seues representa-
cions el dia 21 de desembre a
la Mostra de PessebresVivents
de Poble Espanyol i obrirà por-
tes a Linyola el dia de Sant Es-
teve.Aquest any augmenta les
seues representacions amb set.

Altres pessebres vivents que
ja són immersos de ple en els
preparatius són els de Sudanell
i Sant Guim de la Plana. Mer-
cè Borràs, presidenta del pes-
sebre de Sudanell, va explicar
ahir que des de fa dies els ve-
ïns treballen en els detalls del
pessebre i que serà el pròxim

Imatge d’arxiu del pessebre vivent de Linyola de l’any passat.

JOAN GÓMEZ

LESCLAUS

Esperit crític. El pessebre vivent de Linyola es desmarca d’altres
representacions d’aquest tipus a Ponent pel seu esperit crític. Fa
dos anys una casa de palla en una de les escenes va representar la
fragilitat del sistema immobiliari i aquest 2014 li tocarà el torn a la
pobresa.

Preparatius a Sudanell. Els veïns de Sudanell ja treballen per
preparar el pessebre, que començarà a representar-se el 20 de de-
sembre. Tindrà 60 escenes i més de 250 figurants.
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Vegeu el vídeo al
mòbil amb el codi.
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