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❘ BARCELONA ❘ El 64% de les llars 
ateses per les deu delegacions 
de Càritas a Catalunya durant 
el 2015 són famílies amb nens a 
càrrec, segons va destacar ahir 
la presidenta de la institució, 
Carme Borbonès, en la pre-
sentació de la memòria anual. 
Acompanyada de l’arquebisbe 
de Barcelona i bisbe delegat 
de la Conferència Episcopal 
Tarraconense (CET), Juan José 
Omella, va explicar que Cà-
ritas va atendre l’any passat 
343.513 persones i va arribar 
a 578.000 beneficiaris, tenint 
en compte els familiars dels 
primers, respecte als 571.000 
de l’any anterior. 

Sobre el perfil de les llars, la 
responsable de Desenvolupa-
ment Institucional de Càritas 
Diocesana de Terrassa, Amèlia 

de Juan, va revelar que del 
64% de les llars ateses amb 
nens, el 47% són parelles amb 
fills, mentre que el 17% són 
mares soles amb fills. 

Per això, els tres programes 
a què totes les delegacions de 

Càritas estan dedicant més 
esforç són els dirigits a cobrir 
necessitats bàsiques (aliments, 
roba i higiene), ajuts a famílies 
(amb reforços educatius, per 
exemple) i ajuda a pares i ma-
res per trobar feina.

“Càritas té en compte sem-
pre la família i el seu entorn”, 
va remarcar la coordinadora 
de programes de Càritas Dio-
cesana Urgell, Marta Fortuny, 
que va apuntar un augment del 
16% dels projectes, que han 
passat de 1.488 a 1.729. 

A Ponent, l’activitat de Cà-
ritas Diocesana de Lleida, 
Urgell i Solsona va atendre el 
2015 més de 17.000 persones, 
un 10% més que el 2014. L’in-
crement d’atencions es va pro-
duir especialment en col·lectius 
vulnerables.

El 64 per cent dels atesos per 
Càritas són famílies amb nens
El 2015 es van comptabilitzar 343.513 usuaris, 17.000 a Lleida
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Els alumnes de dinamització sociocultural, ahir al Castell del Rei.

Alumnes de l’Institut Municipal 
d’Ocupació visiten el Castell del Rei
❘ LLEIDA ❘ Els alumnes de dina-
mització sociocultural de la 
Casa d’Oficis Treball de l’IMO 
(Institut Municipal d’Ocupació) 
van visitar ahir el Castell del Rei 
amb una visita guiada a càrrec 
d’una de les alumnes de l’espe-
cialitat. L’activitat forma part 

del programa formatiu sobre 
dinamització sociocultural, en 
el qual una desena d’alumnes 
adquireixen l’aprenentatge en 
aquesta matèria a través del tre-
ball real. Les pràctiques es por-
ten a terme en diferents equipa-
ments culturals de Lleida.

LES CLAUS

Més beneficiaris
z A Lleida, Càritas va atendre el 
2015 més de 17.000 persones, 
un 10% més que el 2014.

Col·lectius vulnerables
z L’increment d’atencions es va 
produir entre col·lectius vul-
nerables, com persones grans, 
famílies amb nens i persones 
sense llar.

ÒSCAR MIRÓN

REDACCIÓ

❘ LLEIDA ❘ L’economista Arcadi Oli-
veres va ser l’encarregat ahir de 
pronunciar la conferència inau-
gural del nou curs acadèmic de 
la Facultat de Dret, Economia 
i Turisme de la UdL. Sota el tí-
tol “Capacitació professional i 
compromís cívic”, el fins fa poc 
professor titular d’Economia 
Aplicada de la Universitat Au-
tònoma de Barcelona va criticar 
que actualment el dret no pro-
tegeix el feble i l’economia no 
cobreix les necessitats bàsiques 
de la societat, de manera que va 
instar els nous professionals a 
canviar el model establert, “que 
s’ha demostrat ineficaç”. Olive-
res va estar acompanyat de la 
degana del centre, María José 

Puyalto, i del professor d’Eco-
nomia Pere Enciso.

En l’àmbit econòmic, Olive-
res va considerar que el model 
ha de passar per l’economia de 
l’atenció, és a dir, la cura de 
malalts i discapacitats, que fins 
ara fan dones i familiars, i que 
aquesta tasca arribi a ser remu-
nerada i alhora crear llocs de 
treball. Així mateix, va instar a 
redistribuir l’ocupació existent i 

“El dret no protegeix el feble”
L’economista Arcadi Oliveres insta a canviar el sistema econòmic per cobrir 
les necessitats de la societat || Proposa remunerar la cura de la família
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apostar pel sistema cooperatiu. 
El professor també va apel·lar a 
la defensa de l’estat del benes-
tar, actuar contra el canvi cli-
màtic i adaptar i aplicar les lleis 
segons la realitat.

Reacció social

Per això, va considerar que és 
important que la societat reacci-
oni i és necessari disposar d’una 
bona informació per saber què 

succeeix en realitat en el nostre 
entorn. Davant d’una desigual-
tat social, va denunciar, que va 
a l’alça, l’economista també va 
criticar la resposta de la Unió 
Europea davant de l’arribada 
dels refugiats, la qual cosa va 
considerar una vulneració dels 
drets humans.

Oliveres va demanar als estu-
diants que s’impliquin i assumei-
xin responsabilitats polítiques. 

Malgrat proclamar la necessitat 
d’un canvi radical del sistema, 
Oliveres es va mostrar optimista 
a poder aconseguir-ho.

REFUGIATS

L’economista critica la 
vulneració dels drets 
humans en l’actitud de la 
UE davant la crisi migratòria

Premi Josep Maria Guarro ■ La graduada en Dret Cristina Rodríguez Cinca (al centre de la imatge) 
va rebre ahir el premi al millor treball de final de grau en memòria del procurador lleidatà Josep 
Maria Guarro pel seu treball sobre la protecció i l’enjudiciament penal de menors d’edat.

Lleida acollirà el 
VII Fòrum Dona         
i Menopausa

SALUT

❘ LLEIDA ❘ El CaixaForum Lleida 
acollirà el proper 29 d’octu-
bre el VII Fòrum Dona i Me-
nopausa, organitzat pel por-
tal Ella y el abanico. Durant 
la jornada estan previstes 
diverses conferències, així 
com tallers, per part de dife-
rents experts per mostrar les 
últimes novetats de salut o 
descobrir hàbits alimentaris 
favorables per a la densitat 
òssia. Entre els conferenci-
ants de l’esdeveniment, hi 
haurà el professor i ginecò-
leg Santiago Dexeus, funda-
dor i president de Fundació 
Somdex.

Visita de premsa 
estrangera pel 
Camí Ignasià

TURISME

❘ LLEIDA ❘ Un grup de cinc pe-
riodistes de diferents mitjans 
de comunicació del Regne 
Unit, Irlanda i Holanda es-
tan visitant aquests dies les 
comarques lleidatanes per 
conèixer el Camí Ignasià, 
en una acció promoguda per 
l’Agència Catalana de Turis-
me i els centres de promoció 
del País Basc i la Rioja, amb 
la col·laboració de la Dipu-
tació de Lleida. Durant set 
dies recorreran aquesta ruta 
del pelegrinatge que va fer 
sant Ignasi de Loiola entre 
Azpeitia i Manresa.

La notícia,  
a Lleida TV

Vegeu el vídeo al 
mòbil amb el codi.


