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Mostra d’art i 40 expositors a Lleida
Retro, Lleidantic i la Trobada del Disc

FIRES ACTIVITATS

❘ LLEIDA❘ Una quarantena d’expo-
sitors amb professionals de Ca-
talunya,Aragó i França es dona-
ran cita des de divendres i fins
diumenge en la vintena edició
de Lleidantic, la setena de Llei-
da Retro i la terceraTrobada del
Disc, que també comptaran amb
una mostra d’artistes.

Aquesta exposició, organitza-
da per l’associació culturalArts
de Ponent, comptarà amb la par-
ticipació d’una desena d’artistes
lleidatans i una vintena de pin-

tures i escultures, i servirà per
commemorar el 20 aniversari de
l’entitat.

A més, també s’han progra-
mat activitats paral·leles com ara
una exposició de sis autocars an-
tics organitzada pel Club deVe-
hicles Històrics de Lleida i una
altra amb una vintena de cotxes
Porsche, amb motiu del 50 ani-
versari d’aquesta marca.També
hi haurà, dissabte, una concen-
tració de vehicles Mercedes-
Benz.Altres sectors representats

són la ceràmica, el vidre, la jo-
ieria, les armes, els mobles o la
numismàtica, entre d’altres. Per
als amants de la música, laTro-
bada del Disc oferirà centenars
de discos de vinil i CD i un ex-
positor vendrà material disco-
gràfic a un euro.Els organitza-
dors esperen que aquest cap de
setmana passin pel pavelló 3 de
Fira de Lleida uns 10.000 visi-
tants, la mateixa xifra de l’edi-
ció passada. El preu de l’entra-
da és de 3 euros.

Concert solidari a
l’Ateneu Popular

ACTIVITATS

❘ LLEIDA ❘ L’Ateneu Popular de
Ponent acollirà dissabte, a a
les 19.30 hores, un concert
de la Coral Xiroia. Els mem-
bres de l’agrupació recolliran
aliments per endolcir el Na-
dal als nens. La donació es po-
drà fer el dia del concert i fins
al 29.

El Banc dels
Aliments prepara
el Gran Recapte
amb nou web
Espera reunir 250.000
quilos d’aliments

SOLIDARITAT

❘ LLEIDA ❘ El Banc delsAliments
de Lleida va presentar ahir la
seua nova pàgina web
(www.bancalimentsllei-
da.cat) quan falta poc més
d’una setmana per al Gran
Recapte, que se celebrarà els
pròxims 29 i 30 de novem-
bre. El president de l’entitat
lleidatana, Joan Ramon Sau-
ra, va explicar que esperen
reunir 250.000 quilos d’ali-
ments en els 140 punts de re-
collida que hi haurà a la pro-
víncia de Lleida. Comptaran
amb 1.300 voluntaris. Enmig
dels preparatius per a la seua
campanya estrella, el Banc
dels Aliments va presentar
ahir la seua nova pàgina web,
dissenyada per l’empresa
Nubulus de Mollerussa. Es
tracta d’un web en què apa-
reixen les notícies de l’enti-
tat, les campanyes, així com
totes les empreses col·labora-
dores i les entitats que reben
els aliments. La idea, segons
van explicar ahir els respon-
sables, és que d’aquí a poques
setmanes el web també inclo-
gui la possibilitat d’efectuar
donacions econòmiques en lí-
nia. Els interessats a rebre in-
formació també podran subs-
criure’s al seu butlletí.

R. RÍOS
❘ LLEIDA ❘ “La situació és límit i la
nostra viabilitat és comprome-
sa”.Així es van explicar ahir res-
ponsables d’Arrels-Sant Ignasi i
de motius per ser a la corda flui-
xa en tenen, ja que les adminis-
tracions els deuen 280.000 eu-
ros. Més de la meitat (150.000)
són del departament de Justícia
per un servei de 15 places de re-
inserció de dones al final de la
condemna.“Seguim gràcies a la
solidaritat, però el més greu és
la gent que no podem atendre
perquè no ens paguen”, va re-
conèixer Natàlia Méndez, direc-
tora d’Arrels. I és que les aten-
cions no deixen d’augmentar i
la pobresa s’agreuja. Fins a l’oc-
tubre, els beneficiaris havien
augmentat en 70, fins a gairebé
4.000. Les persones sense sos-
tre han passat de 90 a 132 i les
que tenen un habitatge insegur
(sense contracte, a punt de fer-
los fora o sense poder encendre
la calefacció o el llum) han aug-
mentat en 183, fins a les 499.
A més, aquest any han mort
quatre persones al carrer i su-
men 113 des del 1994, i 553 usu-
aris no tenen targeta sanitària.
“Sembla que els que estan ma-
lament només poden tenir re-
cursos cutres”, va dir Joan Su-
ñol, president d’Arrels, que va
denunciar la falta d’un recurs as-
sistencial a la ciutat, problemes
per tenir la targeta sanitària i
medicació, un servei de salut
mental “pobre” i una única pla-
ça per a drogodependències, en-
tre altres. Arrels va alertar
d’aquests problemes de salut i
del deteriorament dels sense sos-
tre, l’esperança de vida dels
quals és de 25 anys menys, en
la presentació de la campanya
de les persones sense llar, cen-
trada en la salut. Demà faran una
flaixmob a la plaça Paeria.

Arrels, al límit per un deute de
l’administració de 280.000 €
Augmenten les atencions a la fundació i s’agreugen les situacions de pobresa
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ENPRIMERAPERSONA
LLEONAR DELSHAMS

«Es pensen que etmereixes ser al carrer»

■ Oriol es va veure al carrer
fa un any. Feia diversos mesos
que no cobrava un sou i el pro-
pietari del pis en el qual es-
tava de lloguer el va fer fora
de l’habitatge. “Ja era al car-
rer, amb una motxilla, espe-

rant per dormir al ras, quan
Arrels em va rescatar”, recor-
da. “Ho vaig passar pitjor el
dia abans de quedar-me al car-
rer que quan veus que ho has
perdut tot. La gent, en gene-
ral, pensa que t’ho mereixes.
Excepte tres, tots els meus
amics em van donar l’esque-
na”, assegura Oriol. Aquest
veí de Lleida de 37 anys havia
estudiat dos FP d’electricitat i

programació d’ordinadors i
aquest últim any ha aconse-
guit algunes feines i ha trobat
una parella.“És increïble com
valores les coses després d’una
experiència així. Coses tan pe-
tites com tenir postres!”, ex-
plica. Encara que assegura que
els problemes no s’han acabat,
ara té suport de la gent i d’Ar-
rels, que l’ha acollit als seus pi-
sos.

Oriol
USUARI D’ARRELS / 37 ANYS

SOCIETAT

LESXIFRES

3.979
BENEFICIARIS

Gairebé 4.000 persones són bene-
ficiàries d’Arrels, de les quals 1.381
acudeixen físicament a l’entitat.

759
PERSONES SENSE LLAR

Són les comptabilitzades per Ar-
rels, de les quals 132 són sense
sostre i 499 tenen llar insegura.

592
PERSONES SENSE INGRESSOS

Arrels té dades de 1.074 usuaris.
D’aquests, 1.059 cobren menys de
600 € i 592 no tenen ingressos.


