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La Coordinadora d’ONGD de Lleida gestionarà les subvencions.

COORDINADORA D’ONGD I AMS DE LLEIDA

REDACCIÓ

❘ LLEIDA ❘ Tretze entitats lleida-
tanes dedicades a la lluita i la 
defensa dels drets humans re-
bran ajuts del Fons Específic 
de l’Agència Catalana de Co-
operació, una subvenció que 
suma 100.000 euros a repartir 
i en la qual també participen la 
Coordinadora d’ONGD i aMS 
de Lleida. 

Així, les entitats beneficiàri-
es són la Fundació Pagesos So-
lidaris, l’Associació Veïns del 
Món Solidaris, Alpicat Solidari, 
Lleida pels Refugiats, Amics de 
la Unesco de Lleida, la Funda-
ció Privada Lleida Solidària, 
l’Associació LIKA, Ferrerue-
la Sanfeliu, Fundació Privada 
Centre d’Iniciatives Solidàries 
Ángel Olaran, Antisida de Llei-
da, el Grup Cultural Garrigues 
(Garrigues Cooperació), ACDC 
Lleida.cat i el Centre Llatinoa-
mericà de Lleida. 

La iniciativa té com a objec-
tiu enfortir l’estructura de les 
organitzacions i contribuir a la 
formació del seu personal, així 
com promoure les activitats de 
sensibilització per al desenvolu-
pament en les Terres de Ponent. 
Així mateix, gràcies al conve-
ni de col·laboració firmat entre 
l’Agència Catalana de Coopera-
ció i la Coordinadora d’ONGD 
i aMS de Lleida, serà aquesta 
última l’encarregada de gestio-
nar els tràmits administratius i 

Reparteixen 100.000 € entre 
tretze ens socials lleidatans
Dins del programa d’ajuts solidaris de l’Agència Catalana de Cooperació

INICIATIVES SOLIDARITAT

fer un seguiment tècnic i econò-
mic de l’execució dels projectes 
presentats per les organitzaci-
ons lleidatanes, juntament amb 
una auditoria externa que durà 
a terme el balanç de comptes. 

A la primera edició del Fons 
Específic 2016, van ser set les 

entitats lleidatanes beneficia-
des −la Fundació Ferreruela 
Sanfeliu, Federació d’Associa-
cions de Veïns de Lleida, Llei-
da Solidària, ACDC Lleida.cat, 
Garrigues Cooperació, Alpicat 
Solidari i l’Associació Unesco 
Lleida.

Des de la gestora lleidatana 
s’espera que aquestes subven-
cions aportin vitalitat al sector, 
tenint en compte l’escenari mí-
nim de pressupostos històrics 
per part de les administracions 
locals de la demarcació de Llei-
da en l’àmbit de la cooperació i 
els drets humans.

OBJECTIU

El Fons Específic reforçarà 
els recursos humans de les 
organitzacions i la formació 
del seu personal

LES ENTITATS

Associació LIKA
❚ Proporciona estratègies per 
tal d’evitar els estereotips de 
gènere.

Lleida pels Refugiats
❚ Se centra en les accions de 
conscienciació i col·labora amb 
voluntaris en solidaritat amb els 
refugiats.

Antisida Lleida
❚ Fundada el 1991, millora la 
qualitat de vida de les persones 
afectades per VIH/sida.

Grup Cultural Garrigues
❚ Promou activitats culturals 
per tot el territori de les Gar-
rigues, així com a la ciutat de 
Lleida.

Centre Llatinoamericà
❚ Treballa per consolidar fórmu-
les de confraternitat entre els 
llatinoamericans residents a la 
província.

Altres beneficiades
❚ Veïns del Món Solidaris, AC-
DC Lleida.cat, Ferreruela San-
feliu, Fundació Ángel Olaran, 
Pagesos Solidaris, Amics de la 
Unesco de Lleida, Alpicat soli-
dari, Fundació Privada Lleida 
Solidària.

Exercici físic per 
combatre la 
hipertensió

SALUT

❘ ALACANT ❘ Dos de cada deu 
hipertensos podrien pres-
cindir dels fàrmacs si practi-
quessin exercici diàriament, 
ja que d’aquesta forma es re-
dueix de 4 a 7 mil·límetres de 
mercuri la pressió arterial, 
provocant el mateix efecte 
que alguns medicaments, 
segons van anunciar ahir 
experts amb motiu del Dia 
Mundial de la Hipertensió, 
que se celebra avui. Aquesta 
malaltia afecta a Espanya el 
40% de la població adulta, 
“encara que s’espera un aug-
ment provocat per l’obesitat 
i el sedentarisme”.

Degustació de 
fruita seca a  
la Granadella

GASTRONOMIA

❘ LA GRANADELLA ❘ El Centre de 
la Cultura de l’Oli de Catalu-
nya, a la Granadella, oferirà 
demà a les 20.00 hores una 
degustació de fruita seca Fo-
ment Agrícola de les Garri-
gues, acompanyada dels vins 
del Celler Matallonga (DO 
Costers del Segre). 

El c ic le Sabors de les 
Garrigues té com a princi-
pal objectiu promocionar els 
productes quilòmetre zero 
de la comarca, així com les 
empreses que contribueixen 
a la identitat gastronòmica 
del territori.

El 68% de la població  
serà urbana l’any 2050

DEMOGRAFIA MACROCREIXEMENT

❘ NOVA YORK ❘ La població mundial 
resident en àrees urbanes haurà 
sumat prop de 2.500 milions de 
persones el 2050, fins a repre-
sentar el 68 per cent del total, 
segons dades que va publicar 
ahir Nacions Unides. 

Així, l’informe conclou que 
es produirà una “megatendèn-
cia” a tot el món alimentada 
principalment pel creixement 
de la població i el desplaça-

ment de les àrees rurals a les 
ciutats. L’increment en la po-
blació urbana estarà concentrat 
(90 per cent) en dos regions que 
precisament acullen la majo-
ria de residents rurals, l’Àfrica 
i Àsia, però es limitarà a uns 
quants països, entre els quals 
destaquen l’Índia, la Xina i Ni-
gèria, que en conjunt podrien 
arribar fins als 860 milions de 
residents.

El cineasta Ventura Pons i el Museu de 
Lleida, XXVII Premis Comtes d’Urgell

CERTÀMENS BALAGUER

❘ BALAGUER ❘ L’església Sant Do-
mènec de Balaguer acollirà 
el proper 27 de maig l’entre-
ga dels Premis Comte Jau-
me d’Urgell, que en aquesta 
vint-i-setena edició han recai-
gut en el director de cine bar-
celoní Ventura Pons i en el Mu-
seu Diocesà de Lleida. El jurat 
del certamen vol homenatjar 
així la prolífica trajectòria de 
Pons, que ha dirigit prop d’una 

trentena de pel·lícules entre les 
quals destaquen Ocaña, retrat 
intermitent, Anita no perd el 
tren o Amor idiota, a més d’ha-
ver estat distingit amb la Creu 
de Sant Jordi i el Premi Gaudí 
d’Honor. 

Respecte a la pinacoteca 
lleidatana, el jurat ha volgut 
reconèixer la seua lluita en fa-
vor de la unitat de l’art de la 
Franja, especialment de les 44 

peces que el mes de desembre 
passat van ser trasllades al Mo-
nestir de Vilanova de Sixena. 
En aquest sentit, l’alcalde de 
la capital de la Noguera, Jordi 
Ignasi Vidal, serà l’encarregat 
de lliurar els guardons al cine-
asta i al director del Museu, 
Josep Giralt. El colofó de l’ac-
te d’entrega el posarà l’Orfeó 
Balaguerí amb una actuació 
en directe.


