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R. RÍOS
❘ LLEIDA ❘Solidaritat Educació Des-
envolupament, SED, suma dos
dècades sembrant solidaritat
per mig món.Vinculada a Ma-
ristes, aquesta ONG celebra
aquest any el 20è aniversari i
ho fa amb una dotzena de vo-
luntaris al grup de Lleida, que
cada any dóna suport a diver-
sos projectes des de la provín-
cia. “L’objectiu de l’entitat és
seguir la proposta de la congre-
gació de treballar a favor dels
drets dels nens i els joves al
món”, explica el lleidatà Àngel
Domingo, de 27 anys i delegat
de SED a Catalunya. Amb
aquesta filosofia, el grup de Llei-
da ha posat aquest any el seu
granet d’arena en tres projec-
tes. En dos d’aquests —una es-
cola per a nens discapacitats a
Tanzània i un menjador social
al Paraguai— s’ha col·laborat
econòmicament (amb recapta-
ció de fons al col·legi de Llei-
da). Pel que fa al tercer, s’hi han
aportat voluntaris. Es tracta
d’un programa a la República
Centreafricana d’acompanya-
ment a nens que estan acusats
de bruixeria i amb els quals es
treballa perquè puguin accedir
a una educació.

Dos dècades de solidaritat
SED, vinculada a Maristes, compleix 20 anys amb 10 voluntaris a Lleida i tres
projectes || Una escola a Tanzània i unmenjador al Paraguai, entre aquests

VOLUNTARIATENTITATS

Lanotícia, a

LleidaTelevisió

Vegeu el vídeo al
mòbil amb el codi.

❘ LLEIDA ❘ Els termòmetres van
marcar ahir temperatures més
típiques de l’estiu que de la se-
gona setmana del mes d’octu-
bre a la província de Lleida i di-
verses poblacions van superar
els 30 graus. Castelldans va ser
el municipi de Ponent que va
registrar la temperatura més ele-
vada de la jornada, amb 30,8
graus.A Lleida ciutat, es va ar-
ribar als 30,2 graus.Així, la ma-
joria de municipis del pla van
registrar uns índexs 8 graus per
sobre dels de fa un any.

Al Pirineu, la diferència en-
cara va ser més espectacular, ja
que, per exemple, al port de la
Bonaigua es va arribar ahir als
16,7 graus, mentre que fa un
any els termòmetres van mar-
car 0,3 graus negatius.A més,
localitats del Pirineu comVie-
lha, el Pont de Suert o la Seu
d’Urgell van arribar a màximes

Temperatures estiuenques a l’octubre
Lleida supera els 30 graus, vuit més que fa un any, i el port de la Bonaigua arriba
als 16,7, davant dels 0,3 negatius del 8 d’octubre de l’any 2011
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Una terrassa de Lleida oferia ahir a la tarda aquest aspecte, amb clients enmàniga curta.

LLEONARD DELSHAMS

d’entre els 26 i els 27 graus. Per
avui, el Servei Meteorològic de
Catalunya ha previst que les
temperatures màximes siguin
similars o lleugerament més bai-

xes en la majoria del territori
català. Per la seua part, l’Agèn-
cia Estatal de Meteorologia va
anunciar que dilluns entrarà un
front al nord peninsular que fa-

rà canviar la tendència dels úl-
tims dies. S’esperen pluges en
aquesta zona mentre que, a la
resta, hi haurà un increment de
la nuvolositat.

MÀXIMES

Castelldans 22,4º 30,8º

Alcarràs 24,5º 30,3º

Lleida 22,4º 30,2º

Aitona 24,3º 29,8º

Mollerussa 21,1º 29,7º

Algerri 20,9º 29,2º

Tàrrega 21º 28,8º

Maials 20,7º 28,8º

Sort 19,6º 27,9º

Cervera 18,5º 27,9º

El Pont de S. 18,1º 27,3º

La Seu 20,1º 26,9º

Pinós 19,6º 26,2º

Vielha 12,5º 26,2º

Camarasa 19,1º 26º

Bonaigua -0,3º 16,7º

Espot 4,5º 13,5º

Boí 5,3º 13,2º

LOCALITAT 8/10/11 8/10/12

Assessorament
sobre sida a
laNoguera

SALUT

❘ BALAGUER ❘ L’Oficina Jove de
la Noguera oferirà assesso-
rament gratuït sobre elVIH
cada dijous de 17.00 a 20.00
hores. L’AssociacióAntisida
de Lleida va presentar ahir
a Balaguer aquest nou ser-
vei, dirigit especialment als
més joves, que és la població
que té més risc de contagi.

El president de l’associa-
ció, Joan Fibla, va destacar
que “l’única forma d’evitar
nous casos és amb la preven-
ció”.

El servei també oferirà su-
port a persones ambVIH i als
seus familiars.

Marató de donació
de sang a les Borges
❘ LES BORGES BLANQUES ❘ El Centre
Cívic de les Borges Blanques
acollirà dissabte una marató
de donació de sang des de les
deu del matí fins a les deu de
la nit. La cinquena edició
d’aquesta iniciativa compta-
rà amb un concurs de pintu-
ra i l’actuació de la Banda de
Cornetes i Tambors de les
Borges i Juneda.

Concurs de botifarra
solidari a Linyola
❘ LINYOLA ❘ El pròxim 20 d’octu-
bre Linyola acollirà un cam-
pionat solidari de botifarra en
benefici del Centre d’Inicia-
tivesÁngel Olaran.
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Àngel Domingo
VOLUNTARI SED / 27 ANYS

«SED està implicada
en l’escola»
❚ “SED té una part important
d’implicació en el col·legi Maris-
tes de Lleida, on els professors
treballen amb els alumnes per
sensibilitzar-los i perquè tinguin
una reflexió crítica. Durant el curs
s’expliquen els projectes i es fan
diferents activitats per recaptar
fons.”

IñakiMarqués
VOLUNTARI SED / 27 ANYS

«És un viatge que
recordes sempre»
❚ “He col·laborat aquest any en el
projecte de la República Centrea-
fricana i abans, el 2009, vaig estar
a l’Equador. Ha sigut una experi-
ència molt positiva, perquè no és
només explicar i ensenyar fotos, és
una cosa que recordes tota la vida.
Hem portat a terme treballs de
manteniment d’una escola.”

EugeniaMellado
VOLUNTÀRIA SED / 27 ANYS

«És una altra realitat
que necessites viure»
❚ “Vaig conèixer SED l’any passat i
va sorgir la possibilitat de viatjar a
la República Centreafricana. És
una altra realitat que necessites
viure. El projecte el porta a terme
la germana Elvira, que ha muntat
un centre d’acollida de nens se-
gregats i allà se’ls brinda una edu-
cació i una oportunitat a la vida.”
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