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Busquen joves voluntaris
ALleida n’hi ha 4.500 i volen atreure els universitaris || La UdL
acull una jornada sobre altruisme i creixement personal

JORNADESVOLUNTARIAT

Unmoment de la jornada que es va celebrar ahir a la facultat de Dret i Economia de la UdL.

LLEONARD DELSHAMS

S. DIEGO
� LLEIDA � La Federació Catalana
deVoluntariat Social (FCVS) a
Lleida s’ha marcat com a ob-
jectiu atreure els joves per tal
que s’“enganxin” al volunta-
riat. Per a això, els seus respon-
sables van celebrar ahir a la
UdL una jornada sota el títol
Créixer amb el voluntariat:
competències per a l’enriqui-
ment personal.Assumpta Cos-
tafreda, coordinadora territo-
rial de la FCVS, i la tècnica Nú-
ria Farré, van explicar que des-
envolupar tasques de volunta-
riat pot obrir portes als joves

universitaris.“És important per
al seu currículum, els brinda la
possibilitat de conèixer gent i
de créixer personalment”, va
afirmar Farré.

Actualment, la FCVS treba-
lla a Lleida amb 33 entitats so-
cials federades i 4.500 volun-
taris (en el conjunt de Catalu-
nya són 300.000), un nombre
que ha augmentat amb la cri-
si.“Les dificultats econòmiques
han fet que tinguem més gent
disposada a ajudar”, va afegir.
Quant al perfil del voluntari,
bona part d’ells són jubilats o
prejubilats amb temps lliure i

ganes de col·laborar amb la so-
cietat. “Fer de voluntari com-
porta unes conseqüències di-
rectes de creixement personal,
no només per a la persona vo-
luntària, sinó també per a la
persona a la qual s’acompanya
i aquest retorn és enorme”, va
afirmar l’educadora social Eva
Benito, una de les ponents. En
la jornada també van partici-
par responsables d’entitats so-
cials com l’Associació Alba,
Down Lleida,Associació de Fa-
miliars de Nens Oncològics o
la Fundació Ilersis, entre d’al-
tres.

� BARCELONA � La Generalitat va
aprovar ahir el decret llei de
creació del registre de parelles
estables, que dependrà del de-
partament de Justícia, amb
l’objectiu de garantir que les
parelles estables residents a Ca-
talunya puguin accedir als drets
de caràcter públic, com és el
dret a percebre de la Seguretat
Social la pensió de viudetat.
Aquest registre es constitueix
a fi que es puguin inscriure to-
tes les parelles residents a Ca-
talunya que ho desitgin i que
acreditin el compliment de les
condicions que estableix el lli-
bre segon del Codi Civil de Ca-
talunya.

El Govern considera “del tot
imprescindible” la creació
d’aquest registre després que
una sentència del Tribunal

Constitucional, que ha anul·lat
un article de la Seguretat So-
cial, hagi comportat un endu-
riment de les condicions d’ac-
cés a les pensions de viudetat

en comunitats autònomes com
Catalunya, les Balears o Na-
varra.

A Catalunya, concretament,
per tal de cobrar la pensió de
viudetat només s’havia de de-
mostrar una convivència de dos
anys per qualsevol mitjà de
prova admissible en dret o bé
mitjançant escriptura notarial.
Amb aquesta sentència delTri-
bunal Constitucional, els dos
anys exigits passen a ser cinc,
i a més es requereix haver es-
tat inscrit en el registre de pa-
relles de fet, com a mínim, du-
rant dos anys.

El registre de parelles esta-
bles que ara es crea vol garan-
tir la igualtat de condicions ju-
rídiques, econòmiques i soci-
als en les diverses modalitats
de família.

Creen un registre de parelles
estables per garantir drets
Entre aquests, poder cobrar la pensió de viudetat

JUSTÍCIADRETCIVIL
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Sentència del TC
� El decret llei pretén pal·liar els
efectes d’una sentència del Tri-
bunal Constitucional que endu-
ria les condicions d’accés a la
pensió de viudetat a Catalunya,
les Balears i Navarra.

Registre pioner
� La vicepresidenta en funcions,
Neus Munté, va afirmar que fins
ara no existia un registre
d’“aquestes característiques”.

Unmoment de l’assemblea de la Coordinadora de dilluns.

ENTITATSFIRES
COORDINADORA D’ONGD

� LLEIDA � L’adéu de la Coordi-
nadora d’ONG de Lleida a la
coorganització de la fira d’en-
titats Solidàrium (vegeu SE-
GRE d’ahir) és definitiu.
D’aquesta manera ho va de-
cidir dilluns a la nit l’assem-
blea de la plataforma després
de la reunió celebrada a la
seua seu, en la qual es va
acordar la desvinculació del
certamen després que Paeria
i UdL decidissin unilateral-
ment canviar d’ubicació la
conferència inaugural. No
obstant, cada entitat mem-

bre de la Coordinadora de-
cidirà si participa o no a la fi-
ra d’entitats, que se celebra-
rà el 17 d’octubre als porxos
de la Paeria i a Sant Joan. En
l’assemblea també es va
apuntar a la possible creació
de nous espais.

Adéu definitiu de la
Coordinadora a Solidàrium

La Casa d’Aragó inicia les festes del Pilar
� LLEIDA � La consellera de Ciutadania del Govern d’Aragó,Ma-
ríaVictoria Broto, va pronunciar ahir el pregó de les festes
del Pilar a la Casa d’Aragó de Lleida.

Vacuna terapèutica de la sida el pròxim2016

� BADALONA � El cap de la Unitat delVIH de l’hospital Ger-
mansTrias i Pujol de Badalona, Bonaventura Clotet, va anun-
ciar ahir que el 2016 es començarà a subministrar en humans
una vacuna terapèutica que desperta la resposta al virus que
tenen les persones que controlen per si mateixes la infecció.

Els fetus responen a lamúsica emesa via vaginal

� BARCELONA � Els fetus responen obrint la boca i traient la llen-
gua a estímuls musicals emesos des de la vagina de la mare
amb tan sols 16 setmanes de gestació, segons un estudi de
l’Institut Marqués de Barcelona.

Més persones que treballen i acudeixen a Càritas

� MADRID � El 53% de les persones que acudeixen a Càritas
viuen en llars on algun dels membres treballa, de manera que
tenir una feina “no ofereix prou protecció davant de l’impac-
te de la pobresa”, segons la memòria de Càritas.

Lanotícia, a
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Vegeu el vídeo al
mòbil amb el codi.
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