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SOCIETAT

GUIA

SOLIDARITAT INSTAL·LACIONS

PROPOSTES ESTIU

Càritas amplia el servei de
recollida de roba usada

Guimerà es bolca en el
mercat medieval, que
espera 18.000 visitants

La Paeria cedirà un local de 736 m2 a Gardeny || Preveuen obrir
canals comercials amb el Senegal, Gàmbia o Cuba
PAERIA

❘ LLEIDA ❘ Troballes, l’associació
que forma part de Càritas Diocesana de Lleida que recupera roba usada i dóna feina a persones en risc d’exclusió, ampliarà el servei de recollida en un
local de 736 metres quadrats
de l’edifici H-4 (caserna d’Infanteria) del turó de Gardeny.
La Paeria va cedir ahir aquesta instal·lació, mitjançant la firma d’un conveni amb aquesta
entitat, que enguany espera recollir 800 tones de roba usada a la província de Lleida, una
xifra rècord. Aquesta ampliació permetrà que es puguin
obrir canals comercials amb al-

❘ GUIMERÀ ❘ Guimerà, un poble
de l’Urgell de 200 habitants
catalogat com a bé cultural
d’interès nacional, està ultimant els preparatius per acollir l’11 i 12 d’agost la divuitena edició del Mercat Medieval. Els seus organitzadors
esperen superar els 18.000
visitants de l’any passat i
mantenen el pressupost
(25.000 euros) amb l’esperança de poder autofinançarse.Amb aquesta festa, els organitzadors volen donar a conèixer el poble i la seua història instal·lant un centenar
de parades de productes artesans als carrers d’aquesta
localitat medieval.

Miquel Bonet, portaveu de
la comissió del Mercat Medieval, va explicar ahir que
compten “amb 150 voluntaris per poder celebrar aquesta activitat de promoció, en
què les demostracions d’oficis antics són un dels atractius”. També es consolida
l’aportació del grup de teatre
del poble,Wigmar i l’animació musical.
La notícia,
a Lleida TV

Vegeu el vídeo al
mòbil amb el codi.
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700

“Derogació
encoberta”de la llei
de la dependència

Montgai, solidària
amb Mali amb
una festa africana

❘ BARCELONA ❘ El sindicat CCOO
va alertar ahir que la reforma de la llei de dependència decretada pel Govern
significa la seua “derogació
encoberta” i suposa una
agressió a l’estat del benestar, ja que implica una reducció de les prestacions i
un augment del copagament. El sindicat rebutja la
majoria de reformes que inclou el decret.

❘ MONTGAI ❘ Slow Action, la
branca solidària de Slow
Food Terres de Lleida, presentarà dissabte a Montgai
un projecte solidari amb
Mali. El seu objectiu és activar l’activitat econòmica
de la zona de Bendougouba, promoure-hi l’agricultura i l’alimentació saludable.
Per recaptar fons, demà se
celebrarà una festa africana
a Montgai.

TONES EL 2011
És la roba que va recollir l’associació Troballes l’any passat, que
va contractar 20 persones.
tres països com el Senegal,
Gàmbia o Cuba. Troballes
compta amb 24 punts de recollida a Lleida ciutat i tres més a
Raimat, Sucs i Llívia, i la seua
tasca de recuperació, reciclatge i reutilització de roba i altres
objectes està totalment consolidada, ja que en els últims 5

L’acalde de Lleida va visitar ahir les instal·lacions de Gardeny.

anys ha triplicat el volum de
material recollit, al passar d’un
centenar de tones fa 5 anys a
les 700 recollides l’any passat.
L’alcalde de Lleida, Àngel Ros,
va visitar ahir les actuals instal·lacions, també a Gardeny.

La notícia, a
Lleida Televisió

Vegeu el vídeo al
mòbil amb el codi.

TRADICIONS FESTES
AJUNTAMENT D’ALPICAT

AGRUPACIÓ ILERDENCA DE PESSEBRISTES

Joan Piris va presidir la missa a la capella del Peu del Romeu de Lleida.
ITMAR FABREGAT

Lleida celebra Sant Jaume i Alpicat prepara la processó dels fanalets
❘ LLEIDA ❘ Lleida va celebrar ahir la
festivitat de Sant Jaume mentre
Alpicat preparava la processó
dels fanalets que transcorrerà
demà pels carrers de la localitat.
A la capital, la capella del Peu
del Romeu va acollir la missa en
honor a l’apòstol, que va ser oficiada pel bisbe de la diòcesi, Jo-

an Piris.A la tarda va ser el torn
de la tradicional representació
de l’obra Sant Jaume ve de Galícia, a càrrec de TOAR a l’IEI.
Una visita guiada des de la capella del Peu del Romeu fins al
Museu de Lleida va tancar els
actes de la setanta-unena edició
de la Festa dels Fanalets.

Per la seua part, Alpicat ultimava ahir els preparatius per
acollir demà a partir de les 22.00
hores aquesta tradicional processó, que sortirà de la plaça Espanya.Alguns nens de la localitat dissenyen aquests dies els
seus fanalets a la ludoteca ElTren
Màgic.

Un moment de la representació de ‘Sant Jaume ve de Galícia’.

