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Més de dos milions d’euros en donatius de ciutadans i empreses privades reben cada any les entitats benèfiques de
Lleida, als quals se sumen entregues d’aliments (més de 620.000 quilos) i roba (gairebé 800.000). La gran majoria ha
vist incrementar els seus ingressos per aquestes vies, davant les retallades de les subvencions i ajuts públics.

➜

ALTRUISME DONATIUS

Solidarisatonesimilions
Ciutadans i empreses privades donen cada any a les comarques lleidatanes més de dos milions
d’euros a causes benèfiques || També més de 620.000 quilos de menjar i gairebé 800.000 de roba
R. RÍOS

❘ LLEIDA ❘ La Marató que es va celebrar ahir (vegeu el desglossament i imatges a les pàgines 4 i
5) és només una de les moltes
mostres de solidaritat que els
lleidatans deixen al llarg de l’any.
I és que els veïns de les comarques lleidatanes són altruistes
els dotze mesos tant en qüestió de donatius econòmics com
d’aliments o roba de segona mà.
Segons una estimació feta per
aquest diari a partir dels ingressos anuals de les entitats d’atenció social majoritàries a la província de Lleida, es calcula que
lleidatans i empreses privades
donen més de dos milions d’euros anuals a causes benèfiques.
Són donatius i aportacions
puntuals de particulars, quotes
de socis, col·lectes (entre les
quals, per exemple, la del Corpus), llegats o herències, patrocini empresarial, convenis o subvencions d’entitats privades (als
quals també se sumen els d’institucions públiques), entre altres
formes de col·laboració.
Les entitats destinen aquests

DADES

777.795

QUILOS DE ROBA
Troballes, l’empresa d’inserció laboral de Càritas Lleida, va recollir
l’any passat més de 777.000 quilos
de roba donada per ciutadans.

LES CLAUS

620.000

QUILOS D’ALIMENTS
Entre el Banc d’Aliments i altres entitats l’any passat es van recollirmés de 620.000 quilos d’aliments
amb donacions.

Tot tipus de donatius

Destí de les aportacions

❚ Les entitats de Lleida reben
ajuts econòmics de ciutadans a
través de donatius puntuals, quotes de socis, col·lectes o herències, i també d’empreses a través
de patrocinis, convenis o subvencions.

❚ Les donacions particulars i
d’empreses es destinen en la majoria de casos a finançar programes d’ajuda de les entitats i també perquè persones sense recursos paguin lloguers, hipoteques
i altres despeses.

TELEVISIÓ
AMADO FORROLLA

INGRESSOS

Les entitats han vist créixer
els ingressos per aquesta
via davant les retallades de
les subvencions públiques
ingressos al finançament de programes de lluita contra la pobresa i d’ajuda a persones sense recursos, a més de l’entrega a
col·lectius desfavorits de prestacions per pagar lloguer, hipoteca, llum, aigua o gas, entre d’altres.
Però Lleida no només mostra
la seua solidaritat amb diners,
també a través d’aliments o de
roba de segona mà. En el primer
dels casos, la gran majoria se
centralitzen al Banc d’Aliments,
que el 2012 va recollir (amb recaptes entre la ciutadania i donacions i excedents d’empreses
alimentàries) uns 560.000 quilos, als quals cal sumar-ne més
de 60.000 d’altres entitats.
Quant a roba,Troballes va recollir més de 777.000 quilos de
roba als contenidors distribuïts
per tota la província.
La gran majoria de les entitats benèfiques de Lleida ha vist
incrementats els ingressos a través d’aquestes vies gràcies a la
major solidaritat en temps de
crisi i les crides d’alerta que han
fet per les retallades que pateixen.

Una de les actuacions que va acollir ahir l’escola La Mitjana de Lleida per col·laborar amb La Marató.

Les comarques lleidatanes es bolquen en La Marató
Desenes d’activitats solidàries amb el programa de TV3, que recapta al voltant de 9 milions
❘ LLEIDA/BARCELONA ❘ Les comarques
lleidatanes i el conjunt de Catalunya van tornar a bolcarse ahir, un any més i ja en van
22, en La Marató de TV3. Al
tancament d’aquesta edició, el
programa solidari ja havia recaptat més de set milions d’euros que es destinaran a la investigació sobre les malalties
neurodegeneratives. La xifra
es va aconseguir gràcies, en
gran part, als milers d’activitats populars que es van organitzar per tota la geografia catalana. Entre aquestes, les més
de 200 celebrades al llarg i am-

ple de la província de Lleida
(més de dos mil a tot Catalunya).
No van faltar exhibicions de

LA DADA

8.907.175

EUROS
És la quantitat recaptada pel
programa de TV3 al tancament
d’aquesta edició.

tot tipus a Tàrrega o a Guissona, on un acte amb 29 entitats locals va aconseguir recaptar més de 10.000 euros.Tampoc al pavelló de la Bordeta
o a l’escola La Mitjana de Lleida, on també es va instal·lar un
mercat per recaptar fons. L’altre puntal de la recaptació del
programa televisiu solidari,
conduït per Núria Solé i Roger
de Gràcia, van ser les donacions particulars dels espectadors a través d’Internet, però,
sobretot, amb les trucades que
van atendre uns 2.400 voluntaris a les seus instal·lades a

Lleida, Barcelona, Girona iTarragona.A la capital de Ponent,
a més dels col·laboradors anònims, van participar cares conegudes com l’alcalde de Lleida, Àngel Ros; el conseller
d’Agricultura, Josep Maria Pelegrí; el president de la Diputació, Joan Reñé; i el delegat
del Govern a Lleida, Ramon
Farré. Les aportacions a poden
continuar fent-se fins al pròxim 31 de març a través d’Internet i en caixers de La Caixa i durant tot l’any amb transferències a aquesta entitat financera.
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SOLIDARITAT LA MARATÓ AL TERRITORI
CUDOS

Artesa de Segre. La localitat va recaptar només ahir 2.124 euros per a La Marató de TV3. Els actes solidaris van començar al matí amb la tradicional Pujada del pessebre a Sant Mamet.
AJUNTAMENT DE BALAGUER

Balaguer. La capital de la Noguera va sortir al carrer per unir-se als
actes, com el ball ‘country’ que van organitzar a la plaça Mercadal.
JOAN GÓMEZ

Mollerussa. Les associacions locals van organitzar una sardana i una
flaixmob, entre altres activitats, a la plaça de l’Ajuntament.

Guissona. La localitat de la Segarra va recaptar més de 10.000 euros amb un muntatge en què van participar les 29 associacions loc
AJUNTAMENT DE TORREFARRERA

Torrefarrera. L’escola de música de Torrefarrera i la Coral Clavellina van participar en els actes de La Marató dissabte. La localitat va recaptar 2.000 euros.

Lleida. La Universitat de Lleida es v
comptar amb la col·laboració de de
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JORDI URIACH

Fanalets dels desitjos a Tremp. L’associació Onco Lligat Comarques de Lleida al Pallars Jussà de lluita
contra el càncer va reunir unes 700 persones a Tremp per llançar a l’aire 370 fanalets.

INS JOSEP LLADONOSA

Actuació d’alumnes de l’INS Lladonosa. La coral i els grups teatral, instrumental i de funky de
l’INS Josep Lladonosa de Lleida van actuar divendres per recaptar fons per a La Marató.

X.SANTESMASSES

AMADO FORROLLA

Activitats lúdiques i esportives al pavelló de la Bordeta. El Col·lectiu Cultural de la Bordeta va organitzar ahir una intensa
jornada de matí i tarda amb diverses activitats lúdiques i esportives per als nens per col·laborar amb La Marató.
SEGRE

cals i les escoles i van concloure la festa al poliesportiu.
ITMAR FABREGAT

va convertir en la central de recepció de trucades i va
esenes de voluntaris, autoritats incloses.

Bellpuig. El club de Bitlles de Sant Jaume de Bellpuig va organitzar una partida en benefici de La Marató. En aquesta localitat es
van celebrar altres activitats com actuacions i espectacles durant tota la tarda al poliesportiu municipal.
OLGA GUZMÁN

Rosselló. L’avinguda Guillem de Rosselló va acollir dissabte el mercat
solidari amb més de 20 entitats presents per recaptar fons.

EDGAR ALDANA

Ivars d’Urgell. Una trobada amb més de 150 puntaires, xarrades i
animació infantil a favor de La Marató a Ivars d’Urgell.

la Mañana
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I.G.G

El Institut Gili i Gaya organiza una caminata

El centro educativo leridano organizó una caminata solidaria en la que participaron 560 alumnos acompañados
por profesores y padres. Recaudaron más de 800 euros.

LLEIDA •

L.M

Visita guiada en Sant Climent de Taüll

TAÜLL • El Centre del Romànic de la Vall de Boí organizó ayer
una visita guiada a Sant Climent de Taüll para colaborar con
La Marató de TV3.

A.T

Torrefarrera recauda 2.000 euros para ‘La Marató’

Diversas acciones organizadas desde entidades y ayuntamiento consiguieron recaudar unos 2.000 euros
en el municipio de Torrefarrera.

TORREFARRERA •

SELENA GARCÍA

SELENA GARCÍA

Country solidario en la Bordeta

El Col·lectiu Bordeta.net se vuelca con ‘La Marató’ y programa un amplio calendario de actos

LLEIDA •

LLEIDA •

La Llar Jubilats de La Bordeta celebró una tarde de
country soliaria que inauguró los actos que el barrio celebró
para recaudar fondos para La Marató.

El barrio leridano de la Bordeta se volcó ayer con la celebración del programa más largo y solidario de la historia de
la televisión catalana. En los actos, organizados por el Col·lectiu Bordeta.net, colaboraron diferentes entidades y organizaciones
del barrio como el Club Patins Bordeta, que ofreció una exhibición de patinaje en línea.

AJUNTAMENT DE TÀRREGA

Las entidades de Tàrrega recaudan más de 3.100 euros

TÀRREGA • Las entidades de la ciudad de Tàrrega, reunidas ayer en la plaza del Carme, impul-

saron un amplio abanico de actividades entre las que destacaron, por ejemplo, las exhibiciones
deportivas, danzas y puntos de intercambios de libros y juguetes.

A.B

El frío no impide a Balaguer aportar su granito de arena a ‘La Marató’

A pesar del frío, la ciudadanía de Balaguer salió ayer a la calle por una causa solidaria y participó en las actividades que las entidades de la ciudad ofrecieron en la plaza Mercadal,
como un paseo en tren, ball de bastons, country, taller de chapas y una chocolatada, entre otros.

BALAGUER •

