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❘ LLEIDA ❘ El projecte dels pisos so-
cials del Seminari que impulsen
el bisbat de Lleida i la Platafor-
ma d’Afectats per la Hipoteca
(PAH) ha rebut una important
injecció de diners gràcies a les
abundants donacions que han
fet dos jubilats. Un d’ells, origi-
nari de fora de la província pe-
rò veí de la capital de Ponent,
ha aportat a la iniciativa 50.000
euros. L’altre, nascut a Lleida
però que actualment viu a l’es-
tranger, ha entregat 25.000 eu-
ros.Tots dos samaritans, que vo-
len romandre en l’anonimat, te-
nen més de 70 anys i les pen-
sions que perceben ronden els
mil euros.

“Són aportacions que prove-
nen dels seus estalvis. Conside-
ren que el projecte és una res-
posta vàlida a la problemàtica
de les famílies desnonades”, ex-
plica Carles Sanmartín, delegat
del bisbat per a aquest projec-
te.

Aquestes dos aportacions se
sumen a les donacions que han
fet nombrosos particulars, mol-

tes de mil euros i algunes de tres
mil i sis mil.

A més, una empresa ha donat
uns altres 50.000 euros i s’han
rebut aportacions en espècies
(vegeu el desglossament supe-
rior). La major aportació fins a
la data és de la Diputació, amb
150.000 euros.

Els impulsors estan pendents
de demanar 250.000 euros per
assolir els 820.000 que confor-
men el pressupost. En aquest
sentit, estan a punt de posar en
marxa una campanya i, si tot va
sobre el que es preveu, les obres
acabarien a finals d’any i les pri-
meres famílies podrien instal·lar-
s’hi el primer trimestre del 2015.

Actualment ja està construït
el 55% dels 19 pisos previstos,
a part de la sala polivalent. El
pròxim pas serà col·locar el ter-
ra, per després posar el cablat-
ge elèctric, pintar i moblar. “Ja
tenim fets els protocols de com
es farà la selecció de les famí-
lies. L’objectiu serà ajudar-les a
inserir-les de nou en la socie-
tat”, apunta Sanmartín.

‘Àngels’per al Seminari
Dos jubilats donen 50.000 i 25.000 euros per contribuir als pisos socials que impulsa el bisbat de
Lleida i la PAH || L’objectiu és que en el primer trimestre del 2015hi entrin les primeres famílies
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Els impulsors necessiten
250.000 euros més per
assolir els 800.000 que
fixa el pressupost

Gent gran. La Paeria ofereix gairebé cinc mil
places amb activitats per a jubilats
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Premis. Les Talúries de l’IEI reben 70 obres,
gairebé el doble que l’any passat

49

SEGRE

ENTREVISTA

«Per als 100 anys no volia regals. Vaig demanar
diners per als pisos i vaig recaptar 1.100 €»

■ D’entre les nombroses do-
nacions de particulars amb què
compta el projecte del Semi-
nari, una de les més emotives
és, sens dubte, la que ha fet re-
centmentTeresaVidal.Aques-
ta veïna de Puiggròs ha donat
els 1.100 euros que ha recap-
tat entre els seus fills i la resta

de familiars (té 12 néts i 12 bes-
néts) pels 100 anys que va ce-
lebrar el 25 de juliol.“Els vaig
dir que no volia regals perquè
no em fa falta res.Així que els
vaig demanar diners. El bisbe
va venir a visitar-me i em va
explicar el projecte. Em va sem-
blar molt bé i vaig pensar que
els altres tenen més necessitat
que jo”, explica la Teresa.A
més, aquesta centenària tam-
bé ha contribuït donant a Piris
algunes de les serps de ganxet

que elabora per subhastar-les
i vendre més fons.

I és que aquesta no és la pri-
mera acció solidària de laTe-
resa, que va nàixer el 1914 a
l’Espluga de Francolí, des d’on
va marxar a les Borges i, des-
prés de casar-se, a Puiggròs. Ja
en aniversaris anteriors havia
fet donacions a Càritas o a
Mans Unides, entitat aquesta
última amb la qual també
col·labora demanant per als
seus projectes la voluntat a tots

aquells familiars i amics que es
queden amb alguna de les serps
que confecciona. “Fa molts
anys que faig ganxet. Fins i tot
era la gent del poble la que em
donava llana”, recorda laTere-
sa.

A banda de la solidaritat, la
força de voluntat és una altra
de les virtuts d’aquesta cen-
tenària.“Llegeixo llibres, veig
la missa a la televisió i passejo
per la terrassa. No em puc
queixar de com estic”, conclou.

TeresaVidal
100 ANYS / PUIGGRÒS

Pintura i decoració

❚ Pintures Tarròs aportarà el mate-
rial necessari per pintar els pisos i
la mà d’obra. De la decoració for-
maran part 110 obres donades per
Amadeu Bonet, de l’exposició Art x
la Dignitat, que va permetre recap-
tar 1.000 euros.
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Comcol·laborar-hi

❚ Les persones o empreses interes-
sades a col·laborar en el projecte
poden fer-ho al compte ES12
1491-0001-23-2046065120 o tam-
bé en persona a la seu de Càritas.
Més informació a habitatgessoci-
alslleida.blogspot.com.es.

Llums i enderroc

❚ Una empresa de Girona, Estiluz
SA, ha entregat al projecte 49
llums valorats en 16.500 euros.
Una altra de les empreses que hi
han col·laborat és Enderrocs Bios-
ca, amb un descompte de més del
55% en els treballs d’ensorrament.

Mobiliari

❚ El Col·legi de Secretaris, Interven-
tors i Tresorers d’Administració Lo-
cal de Lleida han donat el mobilia-
ri que es col·locarà a la sala poliva-
lent i als despatxos. Es tracta de 21
taules, 14 mòduls d’armari i 31 ca-
dires.


