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Un moment de la presentació de la memòria, ahir, presidida pel bisbe Salvador Giménez.

BISBAT LLEIDA

REDACCIÓ
❘ LLEIDA ❘ Lluny de veure la llum al 
final del túnel, Càritas continua 
constatant que la pobresa s’ha 
cronificat i que la situació de 
les famílies sense recursos s’ha 
agreujat. Així es desprèn de l’ac-
tivitat que les entitats diocesa-
nes de Lleida, Urgell i Solsona 
van dur a terme l’any passat, 
durant el qual, conjuntament, 
van atendre més de 17.000 per-
sones, un 10% més que el 2014. 

Els responsables de les tres 
organitzacions van assegurar 
ahir, durant la presentació de 
la memòria del 2015, que l’in-
crement d’atencions s’ha produït 
especialment en col·lectius vul-
nerables, com les persones grans 
(un 17% més), les famílies amb 
nens (14%) i les persones sense 
llar (12%). 

“Les petites millores que ens 
diuen que hi ha als mercats fi-
nancers no estan influint en la 
vida de les famílies que atenem. 
Veiem les mateixes cares any 
rere any”, van assegurar els ma-
teixos coordinadors.

Per pal·liar les necessitats de 
totes aquestes persones, les tres 
Càritas amb acció a la província 
lleidatana van necessitar l’any 
passat més de cinc milions d’eu-
ros, dels quals una mica més de 
546.000 es van entregar en ajuts 
econòmics directes als benefi-
ciaris i la resta es van utilitzar 
per a programes, infraestruc-
tures, fundacions i empreses 
d’inserció. 

El programa més sol·licitat va 

La pobresa no afluixa a Ponent
Càritas Lleida, Urgell i Solsona atenen el 2015 més de 17.000 persones, un          
10 per cent més || Destinen més de mig milió d’euros a ajuts directes

ENTITATS CRISIS

ser el d’acollida, amb gairebé un 
terç del total d’atencions, seguit 
del servei d’integració laboral i 
social i del d’infantesa, família 
i adolescència.

Càritas va alertar que drets 
com la sanitat, que està garan-

tida, implica una despesa a la 
qual molts dels usuaris no poden 
fer front (com ara la compra de 
medicaments), i va reclamar la 
creació de llocs de treball dig-
nes acompanyats de sous també 
dignes.

Homenatge als 
290 lleidatans 
morts per sida 
en trenta anys
Demanen mesures 
per evitar contagis

SALUT COMMEMORACIÓ

❘ LLEIDA ❘ L’Associació Antisida 
de Lleida va commemorar ahir 
el Dia del Memorial de la Sida 
amb diversos actes i amb l’ob-
jectiu d’acabar amb la discrimi-
nació dels afectats, per la qual 
cosa l’entitat presentarà demà 
una moció perquè la Paeria po-
si en marxa projectes per aca-
bar amb l’estigmatització. Ac-
tualment, els centres sanitaris 
de la província atenen prop de 
700 persones, però es calcula 
que un 30% dels afectats des-
coneixen que estan infectats 
pel VIH. 

Anualment, es registren 
trenta contagis nous que, se-
gons l’opinió de l’entitat, es po-

drien prevenir. Segons l’Asso-
ciació Antisida de Lleida, que 
aquest any compleix 25 anys, 
cal acabar amb la idea que si no 
es pertany a certs col·lectius no 
hi ha risc de contagi. 

En el Dia del Memorial, l’en-
titat va llegir els noms de les 
persones que han mort en els 
últims trenta anys per la malal-
tia, 290 a Lleida, quatre d’elles 
l’últim any. Al matí, hi va ha-

ver una exposició de tapissos 
fets a mà per familiars i amics 
d’afectats davant de l’IEI i la 
Catedral.

LLEONARD DELSHAMS

Exposició de tapissos ahir a l’Institut d’Estudis Ilerdencs.

La notícia,  
a Lleida TV

Vegeu el vídeo al 
mòbil amb el codi.

L’atur i l’abandó escolar       
en immigrants, frens           
per a la integració

POBLACIÓ ESTUDI

REDACCIÓ
❘ LLEIDA ❘ La consellera de Tre-
ball, Afers Socials i Famílies, 
Dolors Bassa, va destacar ahir 
que l’abandó escolar i l’atur en 
immigrants són els dos princi-
pals problemes per a la integra-
ció, segons les conclusions de 
l’informe sobre la integració 
de les persones immigrants a 
Catalunya elaborat pel depar-
tament i l’Obra Social La Caixa. 
L’estudi mostra que la ciutat de 
Lleida és el quart municipi de 
Catalunya amb més nombre 
d’estrangers residents, un total 
de 28.086 persones, que repre-
senten el 20,2% del conjunt de 
la població. 

Per nacionalitats, la princi-
pal és la romanesa, encara que 
augmenten els ciutadans asiàtics 
i els comunitaris. Guissona es 

manté com el municipi català 
amb més percentatge d’estran-
gers respecte a la resta de la po-
blació, un 49,1%. Alcarràs, Mo-
llerussa, Aitona i Torres de Se-
gre també estan en el rànquing 
dels municipis amb més percen-

tatge de residents estrangers. 
Quant a l’idioma, la conselleria 
vol impulsar el català entre el 
col·lectiu, ja que la majoria dels 
immigrants a Catalunya parla 
castellà.

ESTUDI

Lleida ciutat és el quart 
municipi català amb més 
estrangers, que són el       
20,2% de la població

17.095
PERSONES ATESES

És el nombre de perso-
nes ateses per Càritas 
Lleida, Urgell i Solsona 
el 2015.

546
MIL EUROS

Les tres entitats dio-
cesanes van destinar 
546.000 euros a ajuts di-
rectes a usuaris.

DADES

La notícia,  
a Lleida TV

Vegeu el vídeo al 
mòbil amb el codi.

El nombre de 
voluntaris va en 
augment i ja són 
més de 1.600

■ Les entitats de Càritas a 
la província donen especi-
al importància als volun-
taris amb què compten per 
fer realitat les diferents 
activitats per atendre les 
persones en risc d’exclu-
sió. Entre les tres, comp-
ten amb un total de 1.674 
voluntaris que es distribu-
eixen en 697 persones a 
Càritas Lleida; 624 a Sol-
sona, i 336 a la de l’Ur-
gell. En aquest sentit, el 
bisbe de Lleida, Salvador 
Giménez, va voler agrair 
la tasca dels voluntaris, 
una xifra que va en aug-
ment i cada vegada més 
diversos, siguin laics o no. 

Pel que fa a les activi-
tats desenvolupades el 
2015, destaquen les 6.800 
persones ateses en el pro-
grama d’acollida, en el 
qual s’estableix un primer 
contacte amb Càritas i es 
dóna resposta immediata 
a les seues necessitats més 
urgents.

Així mateix, van aten-
dre 1.743 menors i ado-
lescents i van fer el se-
guiment a 1.080 famílies 
lleidatanes. En el progra-
ma d’integració social i 
laboral, unes 3.800 per-
sones van acudir a les tres 
entitats l’any passat a la 
recerca de feina, formació 
o assessorament jurídic. 

L’atenció a persones 
sense llar va arribar a 
2.190 persones i un total 
de 1.382 ancians van ne-
cessitar l’ajuda de Càritas.


