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Unmoment de la trobada ahir a la Seu d’Urgell.

GENT GRAN ACTIVITATS
AJUNTAMENT DE LA SEU D’URGELL

❘ LA SEU D’URGELL ❘ La residència
Sant Josep de la Seu d’Urgell
va acollir ahir la 13 edició de
la Trobada Esportiva de Re-
sidències, que va reunir més
de 150 usuaris de diversos
centres de la Seu,Andorra la

Vella, Puigcerdà, Oliana o la
Pobla de l’Illet.

Segons va explicar l’alcal-
de de la Seu,Albert Batalla,
els participants van practicar
diversos esports amb l’ajuda
de 150 voluntaris.

La Seu celebra la XIII Trobada
Esportiva de Residències

Entitats de la salut de Lleida
busquen finançament
Organitzen una fira a l’Eix Comercial per donar a conèixer la
seua feina || Hi participen 24 de les 47 associacions de Fesalut

SALUT FIRA

Un total de 24 entitats van participar a la fira que va es muntar ahir davant de la Catedral de Lleida.

LLEONARD DELSHAMS

❘ LLEIDA ❘ Les associacions i enti-
tats de salut de Lleida van sor-
tir ahir al carrer per segon any
consecutiu amb dos objectius
clars: donar a conèixer la seua
feina i buscar finançament per
als seus projectes. Són les que
arriben, en moltes ocasions, on
la sanitat pública no pot fer-ho,
encara que s’enfronten a difi-
cultats econòmiques i retalla-
des cada vegada més grans que
els dificulten enormement la
seua tasca.

Per aquesta raó, 24 de les 47
entitats que formen part de la
Federació d’Entitats per la Sa-
lut de Lleida (Fesalut) van mun-
tar ahir la parada a l’Eix Co-
mercial.

Xesca Férriz, coordinadora
de Fesalut, va afirmar que és
molt important que la pobla-
ció conegui les entitats de la sa-

lut.“El diagnòstic d’una malal-
tia és un cop dur i saber que hi
ha gent que pot entendre’t per-
què han passat pel mateix re-
conforta molt”, va dir.

Les entitats de salut de Llei-
da desenvolupen un treball
molt divers que va des de
l’atenció i millora de la quali-
tat de vida dels malalts fins al
suport i assessorament.També
organitzen tallers o programes
ocupacionals.

“Actualment tenim molts
problemes de finançament per-

MÉS DEMANDA

Les entitats han constatat
un augment de la
demanda i retallades
en les subvencions

Rutes per donar
a conèixer el
centre històric

TURISME

❘ LLEIDA ❘ Una vintena de perso-
nes van participar ahir en la
ruta Cobla de Joglars, dins del
programa Racons de Llegen-
da deTurisme de Lleida, que
pretén donar a conèixer es-
pais emblemàtics del centre
històric. El recorregut d’ahir
va passar per la Costa del Jan
i la Cuirassa, el Peu del Ro-
meu, l’Oratori dels Dolors, la
Font del Roser, el Dipòsit de
l’Aigua, la Panera i Sant Mar-
tí. Alguns dels participants en la ruta d’ahir.

PAERIA

SOCIETAT

La notícia, a
Lleida Televisió

Vegeu el vídeo al
mòbil amb el codi.

què veiem que hi ha molta gent
que sol·licita els nostres ser-
veis, però l’ajuda de l’adminis-
tració s’ha estancat, de mane-
ra que cal fer malabars per se-
guir endavant”, va explicar Ru-
bén Gavilà, treballador social
i responsable de l’associació
Agrupa’t. De la mateixa mane-
ra es va expressarAntoni Mò-
dol, voluntari i fundador de la
Lliga Reumatològica.“La nos-
tra base són els socis. Com més
siguem, més diners i més acti-
vitats podrem oferir”, va con-
cloure.
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