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Càritas Lleida i Urgell no es
plantegen exigir ser practicant
Arrels considera queNovell obre undebat innecessari amb les seues restriccions

Per la seua part, el bisbe de
Solsona, Xavier Novell, era ahir
fora de Catalunya i la diòcesi
va rebutjar valorar el projec-
te. Els possibles afectats per la
iniciativa es van mostrar pru-
dents. El director de Càritas di-
ocesana de Solsona, JosepVi-

dal, va assegurar que “quan ens
van presentar la proposta del
bisbe Novell, ningú en va fer
una qüestió d’Estat”.Va afegir
que es tracta d’un esborrany
que ha de ser debatut interna-
ment durant els pròxims me-
sos. “La majoria dels responsa-
bles de Càritas són persones
d’església”, va afirmarVidal.
Per la seua part, el director de
Càritas Tàrrega, Miquel Millà,
també va insistir que la propos-
ta del bisbe de Solsona no s’ha
imposat i que “és un document
de treball sobre el qual ens hem
de pronunciar”.

RESPONSABLES

Càritas Lleida i Urgell
diuen que els responsables
acostumen a ser persones
actives en l’Església

REDACCIÓ
❘ LLEIDA ❘ Càritas de Lleida i de
l’Urgell no es plantegen seguir
l’exemple del bisbe de Solsona,
Xavier Novell, i exigir als mem-
bres ser cristians practicants i
estar confirmats per tindre veu
a l’entitat. No obstant, repre-
sentants de les dos diòcesis llei-
datanes van reconèixer que els
responsables de Càritas acostu-
men a ser persones implicades
en la comunitat cristiana. En
aquest sentit, el delegat de Cà-
ritas de la diòcesi de Lleida,
Carles Sanmartín, va explicar:
“Als treballadors i voluntaris de
l’entitat se’ls escull per la seua
vàlua professional.” En la ma-
teixa línia, va assegurar: “Les
persones que col·laboren amb
Càritas respecten el credo de
l’entitat.” “No ens plantegem
exigir-los (ser practicants) però
és cert que els responsables es
busquen entre persones actives
en l’Església”, va afegir.

En la mateixa línia es va ex-
pressar el responsable de Càri-
tas de l’Urgell, Josep Casano-
va.“No tenim previst exigir-ho.
No hi ha una norma escrita que
ho digui, però tots tenim ben
clar que Càritas és un organis-
me de l’Església”, va assegurar.
Així, el president de l’entitat
cristianaArrels-Sant Ignasi, Jo-
an Suñol, va afirmar que “no
s’ha de fer un problema d’una
realitat inexistent”.

❘ BUTSÈNIT D’URGELL ❘ La primera Fi-
ra de la CervesaArtesana Cata-
lana, que se celebrarà aquest dis-
sabte a Butsènit d’Urgell, comp-
tarà amb una desena de produc-
tors i també tindrà una quinze-
na de parades de productes de
proximitat. “No es tracta de la
típica festa cervesera. El que bus-
quem és atansar a la gent un pro-
ducte i que en conegui el valor
gastronòmic i cultural”, va ex-
plicar ahir Òscar Silva, respon-
sable de LaVella Caravana de
Menàrguens i organitzador del
certamen, durant la presentació
de la fira.A més de la venda de
cerveses artesanes, els visitants
també podran disfrutar de de-
gustacions, explicacions sobre
elaboració, producció i història
de la cervesa, xerrades sobre els
beneficis d’aquesta beguda per
a la salut, actuacions musicals i
un parc infantil.

Deu productors, a la fira de la
cervesa de Butsènit d’Urgell

ACTIVITATSBEGUDES

Unmoment de la presentació de la fira, ahir, a la Diputació.

DIPUTACIÓ DE LLEIDA

La fira obrirà portes a les
11.00 hores i l’encarregat d’in-
augurar-la seràAlbert Marimon,
nomenat Millor Cuiner de l’Any
2013, que cuinarà en directe un

plat amb cervesa. Una setma-
na després, se celebrarà una fi-
ra cervesera aTàrrega, organit-
zada per CervesaArtesana Ma-
toll de Belianes.

GASTRONOMIAPROMOCIÓ
CONSORCI LEADER

Alguns dels productes inclosos en el projecte Gustum.

Gustum, enun sopar solidari
enbenefici del ProjecteHome
❘ L’HOSPITALET DE LLOBREGAT ❘ Ponent
serà present dilluns que ve en
un sopar benèfic a favor del
Projecte Home Catalunya, que
se celebrarà a l’hotel Porta Fi-
ra de l’Hospitalet de Llobre-
gat. I ho farà a través d’una
trentena de productors lleida-
tans, que formen part del pro-
jecte Gustum i que han cedit
els seus aliments per al menú.
Són Formatges Camps,Tros de
Sort, Formatgeria deTòrrec,
Formatgeria Serrat Gros, Co-

operativa Cadí, Embotits Lla-
nia, Carnisseria Porté-Estop,
Cárnicas Pijuan, Embotits
Obach, L’Olivera, Castell del
Remei, Celler Cercavins, Ce-
ller Clos Pons, Camins deVer-
dor, Cooperativa del Camp de
Sant Isidre de les Borges Blan-
ques, BadiaVinagres, El Mar-
ge, Cal Senzill, Ple de Bo, Frui-
tes iVerdures Baldomà,Cal Ca-
sal, CalValls, DolceVita, Can
Badal, El Roser, Dàlit Natura i
GelArt.

Munté critica que
aporta el 80%de
la dependència

BENESTAR

❘ BARCELONA ❘ La consellera de
Benestar, Neus Munté, va de-
nunciar ahir que l’aportació
de la Generalitat a la llei de
dependència ha passat de ser
d’un 65% a gairebé un 80%
en quatre anys, quan la nor-
mativa implica que l’Estat
n’assumeixi la meitat. “La
llei va néixer mal finançada
i ha anat a pitjor. Estem fent
un gran esforç”, va assegu-
rar. Segons les últimes xifres
del departament, 30.724 llei-
datans han sol·licitat una aju-
da de la dependència i
10.767 ja l’estan rebent avui
dia.

Donació de La Caixa
a Càritas de Tremp
❘ TREMP ❘ Càritas Interparroqui-
al deTremp va rebre ahir una
ajuda de 4.000 euros de
l’Obra Social de La Caixa per
finançar alguns dels progra-
mes que porta a terme a la co-
marca, especialment d’ali-
ments i pagament de factures.

Avanços contra la
metàstasi cerebral
❘ BARCELONA ❘ Investigadors de
l’Institut d’Investigació Bio-
mèdica de Bellvitge (Idibell)
han desenvolupat un model
que permet provar nous trac-
taments contra la metàstasi
cerebral en pacients de càn-
cer de mama.

Imatge d’arxiu de la presentació de la memòria de Càritas.
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Pla pastoral deNovell
❚ El bisbe de Solsona, Xavier No-
vell, va presentar el passat mes
d’octubre un pla pastoral amb
l’objectiu de contrarestar la pèr-
dua gradual de feligresos i el seu
envelliment. Ho va fer en una jor-
nada sense precedents amb 600
persones reunides a la catedral
de Solsona coincidint amb l’ober-
tura de l’Any de la Fe.

Revitalitzar les parròquies
❚ El mateix Novell va explicar en
el seu dia que aquest pla pasto-
ral es concep com una nova eina
amb l’objectiu de renovar i revi-
talitzar les parròquies perquè es
converteixin en comunitats vives
i evangelitzadores, d’aquí algu-
nes de les propostes que ha
anunciat des de llavors.

Proposta d’evangelització

❚ Entre els suggeriments que in-
clou aquest pla destaquen la cre-
ació d’equips parroquials d’evan-
gelització i de reinserció cristia-
na. Aquesta proposta evangelit-
zadora també inclou Càritas. De
fet, Novell ja va mostrar la seua
pretensió que els voluntaris de
l’entitat de caritat anunciïn
l’Evangeli entre les persones sen-
se recursos que atenen en els
seus diferents programes.
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