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❘ LLEIDA ❘ LaMarató per la pobre-
sa, queTV3 va celebrar de for-
ma extraordinària al maig del
2012 per lluitar contra l’exclu-
sió social, va presentar ahir l’im-
pacte que han suposat els 4,5
milions d’euros destinats a 40
projectes socials desenvolupats
per 75 entitats de tot Catalunya,
algunes lleidatanes.

Aquests fons, procedents de
les donacions de particulars, han
permès beneficiar un total de
47.500 usuaris (5.331 famílies),
amb una mitjana de 95 euros
per persona atesa.

Les dades –extretes de les me-
mòries finals que cada entitat
social beneficiària ha presentat
a la Fundació La Marató de
TV3– mostren que s’han evitat
1.462 desnonaments a través de
les mediacions entre propieta-
ris i llogaters; que 478 partici-
pants en itineraris formatius han
trobat feina; que s’ha obtingut
un increment efectiu del rendi-
ment acadèmic acreditat de
molts nens que han rebut tuto-
ries i classes de suport, i s’han
cobert les necessitats bàsiques

de menjar i roba de milers de
persones pobres, entre altres mi-
llores socials.
La Marató per la pobresa

també ha potenciat la col·labo-
ració entre entitats, que han des-
envolupat els seus projectes du-
rant el 2013.

A Lleida, les entitats benefi-
ciàries han estat el Banc delsAli-
ments i l’associació Antisida
Lleida, encara que també han
rebut ajuda altres organitzaci-
ons d’àmbit estatal o autonòmic
que també treballen a Ponent,
com són Creu Roja, la Funda-
ció Privada Pere Closa d’ajuda
al col·lectiu gitano, o ECOM,
que atén les persones amb dis-
capacitat.

Per la seua part, fonts de la
Fundació LaMarató deTV3 van
afirmar que els objectius
d’aquest programa extraordina-
ri s’han complert clarament i
van voler destacar la “satisfac-
ció” perquè la majoria dels pro-
jectes tindran continuïtat en el
temps.

Solidaritat contra la pobresa
‘La Marató per la pobresa’ que TV3 va celebrar el 2012 presenta la destinació dels 4,5 milions
d’euros recaptats ||Hanservit per evitardesnonaments, repartir recursos i proporcionarocupació
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LLEIDA

El Banc dels Aliments,

Antisida, Creu Roja o

ECOM són algunes de les

entitats beneficiàries

Salut. L’Arnau aconsegueix reduir un 60%
d’amniocentesi amb l’‘screening’ combinat
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Infantesa
902 nens han rebut beques men-
jador durant tot el període esco-
lar del 2013.

116 nens i joves han superat
amb èxit els exàmens de nivell
com ESO-PACFGM.

203 joves que han participat en
cursos de formació professional
han superat el nivell requerit.

372 nens han rebut reforç educa-
tiu mitjançant tutories i classes
de suport amb millora efectiva
del rendiment acadèmic acredi-
tat.

4.287 nens han participat en
centres recreatius o colònies d’es-
tiu o han fet activitats extraesco-
lars.

Inserció sociolaboral
478 persones ateses han aconse-
guit una ocupació.

1.653 persones han participat en
accions i itineraris de formació.

327 persones han fet pràctiques
de treball.

224 persones han rebut orienta-
ció i assessorament en el seu
procés de recerca activa d’ocu-
pació.

Proveïdorsper alBancdelsAliments
■ El Banc delsAliments de Lleida, una de les entitats
beneficiàries, ha ampliat la nau, ha actualitzat la seua co-
bertura logística i ha incorporat 23 noves empreses pro-
veïdores de forma estable.
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Assistencial
1.487 persones grans han estat
ateses en diferents projectes, com
en programes d’acompanyament
a domicili per assistència i per se-
guiment de malalties.

318 persones sense llar van poder
pernoctar en una casa d’acollida,
un apartament assistencial, un al-
berg o similar.

285 persones han utilitzat serveis
de bugaderia i/o higiene personal.

S’han entregat 4.519 lots d’ali-
ments.

37.197 dinars repartits a menja-
dors socials.

308.353 quilos d’aliments entre-
gats a usuaris finals.

5.050menús servits a preus molt
reduïts.

Habitatge
1.462 desnonaments evitats, per
mitjà de la mediació en casos de
desnonament amb els bancs o els
llogaters.

923 ajuts econòmics directes per
mantenir l’habitatge, tals com el
pagament de quotes o factures de
subministraments com la llum o el
gas.

❘BARCELONA ❘ La Generalitat desti-
narà aquest any més de 850 mi-
lions a la lluita contra la pobre-
sa i l’exclusió social a través de
quatre eixos d’actuació princi-
pals: beques menjador, renda
mínima d’inserció (RMI), habi-
tatge social i subvencions a mu-
nicipis i entitats perquè ajudin
la infantesa més vulnerable des
de la proximitat.

Així ho va explicar ahir la
consellera de Benestar Social i
Família, Neus Munté, durant la
presentació de la proposta del

Pacte per a la lluita contra la po-
bresa a Catalunya, un document
que concreta mesures i accions
per lluitar contra la pobresa i
afavorir la inclusió social fins al
2016.

Dels més de 850 milions, 218
es destinaran a l’àmbit concret
de la infantesa i l’adolescència,
col·lectiu “especialment casti-
gat” a causa l’empobriment de
les famílies, va lamentar. Mun-
té va recordar que el 19,1% de
la població de Catalunya està en
risc de pobresa, una taxa, que es
dispara fins al 24% en el cas dels
menors de 16 anys (si no hi ha-
gués ajuts ni pensions seria del
47%).

“La lluita contra la pobresa
és una de les grans prioritats del

Govern”, va afirmar la conselle-
ra, que també va destacar que
el Govern reforçarà les actuaci-
ons per facilitar l’accés al mer-
cat laboral de les persones més
vulnerables.

Per la seua part, laTaula del
Tercer Sector va reclamar ahir a
través d’un comunicat al conèi-
xer el projecte impulsat pel Go-
vern que el Pacte contra la po-
bresa es converteixi en un“nou
impuls” de les polítiques per re-
duir les desigualtats i eviti una
fractura social.

Antisida troba feinapera61usuaris
■ El projecte d’Antisida Lleida tenia per objectiu la inser-
ció sociolaboral de persones vulnerables. El 2013, va pro-
gramar 77 itineraris d’inserció i va aconseguir incorporar
al mercat laboral 61 persones.
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El Govern destina 850milions contra l’exclusió
Benestar presenta un pla amb habitatge social, renda mínima d’inserció i ajuda a la infantesa

INFANTESA

Dels 850 milions, 218 es

destinaran a programes

concrets d’ajuda a la

infantesa i l’adolescència
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