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Lleida guanya mil voluntaris 
en 4 anys i ja en té 5.000
Però les entitats necessiten encara més col·laboradors

ALTRUISME DIA INTERNACIONAL

Alumnes de l’institut Ronda van col·laborar a la fira d’entitats amb diverses activitats.

LLEONARD DELSHAMS

R.RÍOS
❘ LLEIDA ❘ La solidaritat augmenta 
en anys de crisi, i una mostra 
d’això és l’increment que ha 
experimentat el nombre de vo-
luntaris amb què compten les 
comarques de Lleida. I és que, 
actualment, hi ha uns 5.000 
lleidatans que dediquen una 
part del seu temps a activitats 
altruistes a través d’una qua-
rantena d’entitats i són un mi-
ler més que fa quatre anys. La 
seua feina es va mostrar ahir 
a la ciutadania a través de la 
fira d’entitats organitzada per 
la Federació Catalana de Vo-
luntariat Social (FCVS) davant 
de la Catedral, amb motiu del 
Dia Internacional del Volunta-
riat. “L’objectiu d’una jornada 
així és testimoniar el treball 
d’aquestes persones i també 
reclamar que, a pesar que hi 
ha cada vegada més volunta-
ris, en fan falta més, perquè les 
necessitats han augmentat”, va 
apuntar Assumpta Costafre-
da, coordinadora a Lleida de 
la FCVS. Els alumnes del cicle 

formatiu d’Animació Sociocul-
tural de l’institut Ronda també 
van amenitzar la jornada, en 
la qual hi va haver represen-
tades una vintena d’entitats 
d’àmbits tan diferents com la 
salut, la pobresa, la discapaci-
tat o la infància. Els interessats 
a col·laborar poden contactar 
a l’adreça lleida@voluntaris.
cat. A la tarda, la sala Alfred 

Perenya va acollir l’acte insti-
tucional de reconeixement de 
la tasca dels voluntaris.

LLEONARD DELSHAMS

Moment de l’acte celebrat a la sala Alfred Perenya.
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Vegeu el vídeo al 
mòbil amb el codi.

Projecte per treballar 
la mort i el dol en 
centres escolars

INICIATIVA LLEIDA

❘ LLEIDA ❘ El Servei de Suport 
al Dol de Ponent ha posat en 
marxa aquest curs escolar un 
projecte gratuït, amb la col-
laboració de la Diputació de 
Lleida i la Paeria, per treba-
llar i fer pedagogia positiva 
entorn de la mort i el dol en 
col·legis i instituts de la ciu-
tat de Lleida. La iniciativa ja 
s’ha implantat en cinc centres 
educatius. L’objectiu és oferir 
eines per gestionar la mort 
i el dol. 

D’aquesta manera, l’entitat 
ofereix ajuda a les famílies 
i als professors perquè pu-
guin elaborar el dol en cas 
de mort d’alguna persona 
propera als alumnes; també 
aporta recursos per poder fer 
pedagogia de la vida, la mort 
o les malalties, i treballa per 
prevenir situacions de dol 
patològic. 

A més, el projecte inclou 
una dinàmica per treballar 
amb alumnes adolescents la 
prevenció de les idees suï-
cides, tenint en compte que 

aquesta s’ha convertit en la 
segona causa de mort no na-
tural entre les persones d’en-
tre 15 i 25 anys i la sisena en 
nens de 5 a 14 anys. “S’han 
de trencar tabús i donar vi-
sibilitat a temes que són llei 
de vida”, explica Myriam Lo-
zano, presidenta de l’entitat.

El projecte inclou xarrades 

dirigides a pares i mares i als 
alumnes, així com un taller 
de dos hores de durada i la 
redacció d’un protocol de 
gestió del dol. 

D’altra banda, també es fa 
atenció individualitzada amb 
les famílies i l’equip educatiu 
quan es dóna una situació de 
dol.

CINC CENTRES
Cinc centres de Lleida 
ciutat s’han sumat a la 
iniciativa del Servei de 
Suport al Dol de Ponent

Lleida acull  
un congrés 
internacional 
sobre la família
Demà i dissabte, a la 
Fonda del Nastasi

ACTIVITATS

❘ LLEIDA ❘ La Fonda del Nas-
tasi acollirà demà i dissabte 
un congrés internacional 
sobre la família organitzat 
per Ferran Jové, president 
de l’associació La Dona Sa-
maritana. Aquest lleidatà 
va crear fa quatre anys a 
Lleida la primera Universi-
tat de la Família d’Europa, 
a través de la qual s’impar-
teixen cursos, seminaris i 
xarrades als quals ja han 
assistit més de cinc-cents 
alumnes. Les jornades del 
congrés comptaran amb di-
ferents conferències i amb 
la participació de Craig 
Hill, fundador de Family 
Foundations, entitat pre-
sent en més de deu països 
d’Amèrica i Europa. L’ob-
jectiu de les ponències és 
posar de manifest com la 
societat està perdent deter-
minats valors i ha convertit 
la família en un dels seus 
punts febles. “El congrés 
tractarà sobre els proble-
mes que afecten la família 
i com es pot treballar per 
reconstruir aquest pilar”, 
explica Jové.

El 25% dels infectats 
pel VIH ho desconeixen
❘ LLEIDA ❘ Actualment viuen 
a Espanya entre 130.000 i 
160.000 persones amb in-
fecció pel VIH, de les quals 
entre un 20 i un 25% no es-
tan diagnosticades. Amb 
motiu del Dia Mundial de 
la Sida, l’Associació Anti-
sida de Lleida ha organit-
zat avui diverses activitats, 
com la lectura del manifest 
a la plaça Paeria a les 12.00 
hores i taules informatives 
a l’Arnau, el Santa Maria i 
el CAP de Ferran.

Càritas Urgell recull prop 
de 13.000 € per a Haití
❘ LA SEU D’URGELL ❘ La campa-
nya d’emergència que Cà-
ritas Diocesana d’Urgell 
va posar en marxa fa dos 
mesos per ajudar Haití ha 
aconseguit superar l’ob-
jectiu marcat i ha recaptat 
12.964,83 euros que es des-
tinaran a aliments, produc-
tes d’higiene i medicines.

Equips escolars de  
Creu Roja al Baix Cinca
❘ FRAGA ❘ Un total de 27 nens 
i nenes de les famílies més 
necessitades del Baix Cin-
ca han rebut de Creu Roja 
els equips de la cinquena 
campanya de recollida de 
material escolar organitza-
da per Martín Martín.

Discapacitats demanen una Dependència 
útil i més recursos per a inserció laboral

ENTITATS REIVINDICACIONS

R.RÍOS
❘ LLEIDA ❘ La Federació Ecom, que 
agrupa 147 entitats de perso-
nes amb discapacitat física, va 
presentar ahir a la seu d’Aspid 
el manifest que han elaborat 
amb motiu del Dia de les Per-
sones amb Discapacitat, que es 
commemora dissabte. El seu 
president, Antonio Guillén, 
va alertar del retrocés que ha 
comportat per al col·lectiu la 
política de retallades, que ha 
suposat “un atemptat contra la 

dignitat” d’aquest col·lectiu, i 
que l’ha deixat en una “situació 
d’enorme fragilitat”. 

Per aquesta raó, van reivin-
dicar un finançament adequat 
perquè la llei de Dependència 
sigui realment útil i també més 
recursos per poder promou-
re la inserció laboral, després 
que s’hagin suprimit nombro-
sos ajuts per als Centres Espe-
cials de Treball. “Necessitem 
valentia dels polítics, perquè 
les seues picabaralles les es-

tem pagant els ciutadans”, va 
apuntar Guillén, que també va 
alertar que la llei d’Accessibili-
tat pot suposar un retrocés, si 
permet la construcció d’edificis 
no adaptats.
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