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La presentació de la campanya es va fer ahir a la Biblioteca Pública amb una sessió de contacontes.

Creu Roja dobla el repartiment
de joguets deNadal en un any
La institució demana col·laboració ciutadana per arribar a 2.000 nens a Lleida

SOLIDARITATCAMPANYA

Creu Roja també organitza-
rà altres activitats, com un mer-
cat d’intercanvi de joguets de
segona mà el 21 de desembre o
un concert solidari a La Boîte
el 4 de gener amb els grups Re-
públika Ska i Lokito Lopongo.

MAGDALENA ALTISENT

S. DIEGO
❘ LLEIDA ❘ Creu Roja Joventut pre-
veu repartir aquest any joguets
per a 2.000 nens de famílies sen-
se recursos a la província de
Lleida, el doble que l’any pas-
sat. Només a la comarca del Se-
grià, la institució humanitària
espera arribar a 500 famílies i
1.000 nens. Es tracta d’una cam-
panya solidària que gestiona
l’entitat des del 1992 i que té
per objectiu que cap nen no es
quedi sense joguets per Nadal.

Encara que per aconseguir-ho
cada any és necessari més es-
forç, segons va explicar ahir Eva
Martínez, secretària autonòmi-
ca de Creu Roja Joventut, du-
rant la presentació de la campa-
nya en un acte a la Biblioteca
Pública de Lleida. “Cada vega-
da són més les famílies sense re-
cursos que es veuen obligades
a acudir a nosaltres per poder
regalar un joguet als seus fills
per Nadal”, va explicar Martí-
nez.

Per atendre-les totes, Creu
Roja sol·licita la col·laboració
ciutadana per aconseguir jo-
guets nous, no bèl·lics i no se-
xistes. Els interessats poden dei-
xar els joguets a la seu de l’en-
titat, ubicada al carrer Henry
Dunant, a la subdelegació del
Govern, a la Biblioteca, en qual-
sevol oficina de Banc Santan-
der o al Club Natació Lleida
abans del 16 de desembre.

ADOLESCÈNCIAVIOLÈNCIAMASCLISTA

La UdL va acollir el II Memorial Hortènsia Alonso.

ÒSCAR MIRÓN

alitat són molt presents”. Un
exemple són les imatges que
pengen als perfils. SegonsTor-
tajada, “les dones sempre són
més criticades que els homes”.

També van criticar que sèri-
es de televisió i videoclips con-
tinuen “venent” que les rela-
cions amoroses són conflictives
i que l’home té el poder.

Per la seua part,Yolanda Bar-
dina, una de les autores de l’es-

tudi “Creences de l’alumnat de
la Universitat de Lleida sobre la
violència de gènere”, que va
avançar SEGRE, va alertar que
“cal fer un important treball de
sensibilització per acabar amb
patrons sobre les relacions afec-
tives i intentar posar fi a acti-
tuds de control, gelos i posses-
sió”.

La jornada, organitzada per
la Paeria, la UdL i la Creu Ro-

ja, va comptar amb la participa-
ció d’unes 200 persones. La pe-
riodista Eva Peruga va ser l’en-
carregada d’impartir la confe-
rència inaugural. Peruga va cri-
ticar que “els joves apareixen
poc als mitjans de comunicació
i en la majoria dels casos amb
una imatge negativa”.

Per la seua part, l’alcalde de
Lleida, Àngel Ros, que va pre-
sidir la inauguració, va assegu-

Alertendel
sexismeentre
els joves a
Facebook
Jornada contra el
masclisme a la UdL

❘ LLEIDA ❘ Els experts van alertar
ahir en la jornada del II Memo-
rial HortènsiaAlonso Joves iVi-
olència Masclista. Percepció i
Realitat, que es va celebrar al
Campus de Cappont de la UdL,
del perill de les xarxes socials
com a plataformes que encara
fomenten el sexisme entre jo-
ves i adolescents.YolandaTor-
tajada, professora de Comuni-
cació de la Universitat Rovira i
Virgili (URV) deTarragona i que
va impartir una de les conferèn-
cies, va assegurar que, “per
exemple, Facebook s’ha conver-
tit en un nou escenari on els
adolescents reprodueixen clixés
sexistes, on el gènere i la sexu-

Lanotícia, a
LleidaTelevisió

Vegeu el vídeo al
mòbil amb el codi.

rar que “la sensibilització so-
cial és absolutament fonamen-
tal per eradicar la violència mas-
clista”.

Acte aMollerussa dilluns contra la violència masclista.

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA

SOCIETAT

L’Escola de Pastors arriba
a la sisena edició
❘ SORT ❘ L’Escola de Pastors del
Pallars arriba aquest any a la
sisena edició, amb un 70%
dels alumnes vinculats al món
ramader. Segons dades de
l’escola, des dels inicis, el
2009, ha rebut 197 sol·lici-
tuds d’admissió. Més de 90
explotacions hi han partici-
pat com a tutors.

Buda va nàixer 3 segles
abans del que es creia
❘ MADRID ❘ Un equip d’investi-
gadors ha descobert que Bu-
da va nàixer tres segles abans
del que es creia, després de
trobar els vestigis d’una es-
tructura de fusta que coinci-
deix amb la del relat del nai-
xement del fundador del bu-
disme. Les proves han certi-
ficat que aquestes restes da-
ten del segle VI abans de
Crist.

El lleidatàDamiàBarceló,
‘honoris causa’ a Grècia
❘ LLEIDA ❘ El químic lleidatà Da-
mià Barceló, director des del
2008 de l’Institut Català de
Recerca de l’Aigua, ha estat
nomenat doctor honoris cau-
sa per la Universitat de Ioàn-
nina (Grècia) per la seua con-
tribució a les ciències medi-
ambientals.

Gala solidària a favor de
les Filipines a Lleida
❘ LLEIDA ❘ El Cafè delTeatre aco-
llirà diumenge una gala soli-
dària per ajudar les Filipines
ambMags del Món, Pallassos
Sense Fronteres i un concert
d’Aluspears, Möndo Loco,
Imperial Stöut iAzoWeezy.

LESCLAUS

“Cap infant forade joc. Ara jugues tu!” és el títol de la campanya
amb què Creu Roja Joventut pretén aconseguir joguets nous, no bèl·lics
i no sexistes per a 2.000 nens i nenes lleidatans.

Punts de recollida. Els interessats a participar a la campanya poden
deixar els joguets fins al 16 de desembre a la seu de Creu Roja (Henry
Dunant, 1), a la subdelegació del Govern, a la Biblioteca, a qualsevol ofi-
cina de Banc Santander i al Club Natació Lleida.

Altres activitats. Creu Roja Joventut també organitzarà un mercat
d’intercanvi de joguets i un concert benèfic a La Boîte.

Lanotícia, a
LleidaTelevisió

Vegeu el vídeo al
mòbil amb el codi.
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