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La Caixa ajuda més d’onze
milions de persones
Amb gairebé 50.000 iniciatives de la fundació bancària en un any

Els nens del Parc de Nadal de Bellpuig
aprenen a construir ‘estimaocells’
El Parc de Nadal de Bellpuig permet que els més petits,
acompanyats de les seues famílies, aprenguin a construir,
de la mà d’Eduard Viver, de Vallbona de les Monges,
estimaocells que ofereixen menjar i beguda als ocells.

❘ MADRID/BARCELONA ❘ La Fundació
Bancària La Caixa ha donat suport aquest any, a través de prop
de 50.000 iniciatives, a més d’11
milions de persones i ampliarà
el seu pressupost a 520 milions
d’euros per al 2018, dels quals el
60% es destinaran a programes
de pobresa infantil, ocupació
de persones vulnerables o atenció a malalts al final de la vida,
entre d’altres. Aquestes dades
formaran part d’una campanya
de comunicació de la fundació.
“El nostre compromís ens ha
impulsat a estendre els nostres
programes socials per tot el territori i a ser la primera fundació
d’Espanya i una de les més importants del món. Cada comunitat, cada barri, cada municipi,
cada ciutat i cada entorn rural
es mereixen la nostra atenció”,
va explicar el president de la
Fundació Bancària La Caixa,
Isidre Fainé.

LA CAIXA

Isidre Fainé, ahir, en la presentació de la campanya i el balanç.

A més, l’entitat va destacar la
xarxa financera de CaixaBank
que impulsa el desenvolupament de projectes i activitats
en els àmbits social, mediambiental, cultural i educatiu per

donar resposta a les necessitats
del seu entorn més immediat. Al
llarg del 2017, l’entitat ha portat
a terme més de 12.500 activitats
gràcies a una inversió de 44,5
milions d’euros.
DOWN LLEIDA

El Col·legi d’Arquitectes de Catalunya a
Lleida organitza un taller per a nens
Un centenar de nens de quatre a 10 anys han participat
aquesta setmana en el taller Llavors per sembrar arquitectura, de la demarcació de Lleida del Col·legi d’Arquitectes
de Catalunya, dirigit per Teresa Carrera i Mireia Martín.
AJUNTAMENT DE LLEIDA

Activitat nadalenca als centres oberts
i les ciberaules municipals de Lleida
Els centres oberts i les ciberaules municipals de Lleida
mantenen l’activitat durant les vacances de Nadal amb
iniciatives relacionades amb aquestes festes o amb visites
a la pista de gel de Sant Joan o a Cucalòcum.

Festa de Nadal i homenatge als voluntaris de Down Lleida
L’Escola Institut Torre Queralt
va acollir la setmana passada
la celebració de la tradicional
Festa de Nadal dels membres
de Down Lleida. L’Ensemble i la

coral de l’institut Lladonosa van
oferir un concert a tots els assistents, després del qual va tenir
lloc un reconeixement als més
de 50 voluntaris que participen

de forma activa en l’entitat. Per
acabar, hi va haver visita dels
Reis Mags, que van arribar amb
les motos de l’Associació Motorista Àngels Verds.

HORÒSCOP
ÀRIES 21-III / 19-IV.
Feu els preparatius per a un esdeveniment que us posi en contacte amb vells
amics. Sigueu realistes respecte a les perspectives
futures. Aprofiteu les festivitats.

CÀNCER 21-VI/ 22-VII.
Protegiu la vostra reputació. No heu
d’incloure en les converses personals ni
permetre l’accés a informació important algú
que coneixeu a través de la feina.

BALANÇA 23-IX / 22-X.
Quedeu-vos a prop de les persones que
coneixeu i en qui confieu. Eviteu la indulgència emocional. Busqueu una botiga creativa o compreu una cosa que us faci sentir bé.

CAPRICORN 22-XII / 19-I.
Un viatge de compres ajudarà a preparar-vos per a les festivitats. Establiu límits que us garanteixin ser moderats en el consum i cuideu els éssers estimats.

TAURE 20-IV / 20-V.
Reserveu diners per a despeses de vacances i no gasteu ni un cèntim de més.
Ser directes respecte a què esteu disposats a
aportar a un esforç grupal ajudarà.

LLEÓ 23-VII / 22-VIII.
Elegiu els amics sàviament. Algú jugarà
a jocs mentals amb vosaltres que poden
resultar costosos. Si algú sol·licita ajuda, oferiu
suggeriments o solucions.

ESCORPIÓ 23-X / 21-XI.
Parleu dels vostres sentiments i feu
plans que us donin alguna cosa per
esperar l’any que ve. Feu un pressupost per al
luxe de tenir temps per viatjar.

AQUARI 20-I / 18-II.
Reuniu-vos amb vells amics o persones
que no podreu veure una vegada que
comencin les festivitats de final d’any. Recordeu
i compartiu canvis que espereu fer.

BESSONS 21-V / 20-VI.
Les emocions seran difícils de controlar.
Atenir-vos a la veritat i només oferir el
que sabeu que podeu complir va de la mà amb
mantenir una bona reputació.

VERGE 23-VIII / 22-IX.
L’autoengany o la desil·lusió apareixeran
si us negueu a veure la veritat. Sigueu
realistes quan tracteu amb societats personals
o professionals. Talleu pèrdues.

SAGITARI 22-XI / 21-XII.
Considereu els alts i baixos que heu
experimentat aquest any i deixeu enrere
el passat. No espereu per posar en marxa una
resolució o per començar a investigar.

PEIXOS 19-II / 20-III.
Sigueu sincers sobre la forma en què us
sentiu. No actueu partint de suposicions
que no es basen en fets. La desil·lusió us donarà
alguna cosa per considerar en el futur.

