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teix voluntariat i s’optimitzen
els recursos existents.

“L’Espai Salut ha permès cre-
ar noves entitats i estalviar
molts diners”, va explicar For-
nós.

I és que les associacions com-
parteixen informació i donen
suport i assessorament a noves
entitats per treballar coordina-
dament.

Les associacions que formen
part de FeSalut sumen actual-
ment un total de 3.000 socis,
més de 2.000 voluntaris i més
de 200 tècnics.A més, la fede-
ració edita la primera revista
divulgativa de salut de Lleida i
comarques. “Aquest reconei-
xement ens anima a continu-
ar treballant encara més”, va
assegurar Fornós.

El Govern va concedir, en el
seu acord d’ahir, dos plaques
més a entitats i medalles a nou
personalitats de diferents espe-
cialitats del món sanitari. L’ac-
te d’entrega d’aquestes distin-
cions tindrà lloc el pròxim dia
25 de setembre al palau de la
Generalitat.
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Entre totes les entitats

de FeSalut sumen 3.000

socis, més de 2.000

voluntaris i 200 tècnics

Reconeixementa les
entitatsdesalutdeLleida
Medalla JosepTrueta delGovern almèrit sanitari per a FeSalut ||
La federació va nàixer fa 14 anys i aglutina 30 associacions
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R. RÍOS
� LLEIDA � Pels serveis que presta i
per la seua contribució al pro-
grés i a la millora de la sanitat,
la Generalitat va aprovar ahir
atorgar a la Federació d’Enti-
tats per la Salut de Lleida (FeSa-
lut) una placa JosepTrueta al
mèrit sanitari.“És un honor im-
mens que reconeguin la tasca
que fem les entitats que ens de-
diquem a la salut d’una forma
sorda i callada, buscant recur-
sos per tot arreu tenint en
compte com estan les coses”,
va explicar ahir en declaraci-
ons a aquest diari Josep Ma-
ria Fornós, president de la fe-
deració.

FeSalut va nàixer fa ja 14
anys a partir de la voluntat de
sis associacions de defensar els
drets dels pacients i treballar
conjuntament.Avui ja està for-
mada per més d’una trentena
d’entitats de Lleida ciutat i pro-
víncia, d’àmbits tan diferents
com el càncer, l’Alzheimer, l’es-
clerosi múltiple o la diabetis,
entre moltes altres.

“La nostra principal finalitat
és aglutinar esforços i recursos
de cada una per continuar su-
mant”, va apuntar Fornós. Des
de fa quatre anys gestionen l’Es-
pai Salut, un espai comú amb
diferents sales i despatxos des
d’on es coordinen i organitzen
activitats (cicles de conferènci-
es, jornades o una fira anual
d’entitats de salut), es compar-

Imatge de l’última fira d’entitats organitzada per FeSalut.
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�LLEIDA � El projecte dels pisos so-
cials del Seminari que impul-
sen el bisbat de Lleida i la Pla-
taforma d’Afectats per la Hipo-
teca (PAH) està servint d’exem-
ple per a altres diòcesis espa-
nyoles. Fa uns dies l’arquebis-
be d’Oviedo, Jesús Sanz Mon-
tes, va anunciar que el bisbat
asturià posarà a disposició de
les famílies sense recursos que
s’hagin quedat sense habitatge
o hagin estat desnonades les ca-
ses rectorals que estan buides.
Càritas és l’organització a què
s’ha encarregat que disposi
d’aquests recursos per destinar-
los als qui més pateixen la cri-
si econòmica.

“No es tracta de pegats, són
gestos que humanitzen i com-
mouen perquè mantenim un
compromís solidari amb els més

desfavorits”, va assegurar l’ar-
quebisbe.

El cas d’Oviedo no és únic.
El passat mes de febrer el bis-
be de Lleida, Joan Piris, es va
desplaçar al Maresme per ex-

plicar el projecte a les entitats
socials Justícia i Pau del Mares-
me i Càritas Interparroquial de
Mataró.Així mateix, cal recor-
dar que es tracta d’un projecte
que compta amb la benedicció
del papa. Fa un any alVaticà,
Piris va exposar el projecte a
Francesc. El prelat lleidatà va
explicar a la seua tornada que
“el papa ens va dir que enda-
vant, endavant! Coses com
aquestes són les que necessi-
tem avui dia. Els pobres són la
carn de Crist, anem cap a ells”.
Piris li va entregar una carpeta
amb el projecte.Actualment ja
està construït el 55% dels 19
pisos previstos, a més de la sa-
la polivalent. L’objectiu és que
en el primer trimestre del 2015
hi entrin a viure les primeres
famílies.

El bisbat d’Oviedo s’inspira en
els pisos socials del Seminari
Ofereix cases rectorals gratis a famílies desnonades
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La fira, que es va presentar ahir, arriba a la quarta edició.

FIRARECREACIÓHISTÒRICA
AJUNTAMENT DE BALAGUER

REDACCIÓ
� BALAGUER � Balaguer celebra-
rà el cap de setmana vinent
una nova edició de la fira
Harpia per commemorar el
seu passat medieval. Una de
les novetats serà la recreació
de l’entrada dels comtes de
Balaguer,Alfons el Benigne i
Teresa d’Entença, que el
1314, fa exactament 700
anys, va rebre el títol de com-
tes d’Urgell.

Alfons iTeresa eren els pa-
res de Pere III el Cerimoniós,
que va nàixer a la capital de

la Noguera el 1319.L’acte tin-
drà lloc dissabte, 20 de setem-
bre, a les 20.00 hores a la pla-
ça Mercadal.

Es demana a tots els assis-
tents que vagin vestits d’èpo-
ca medieval.A continuació,
tindrà lloc un sopar medieval
amb espectacles a la plaça
Mercadal. Harpia comença-
rà divendres amb l’arribada
dels 30 grups de recreació,
que s’instal·laran al parc de
laTranssegre. Dissabte, a les
17.00 h, escenificaran una
gran batalla.

Balaguer torna a l’edat
mitjana ambHarpia
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Benedicció del papa
� Francesc va assegurar fa un
any quan el bisbe Piris li va pre-
sentar el projecte que “coses
com aquestes són les que ne-
cessitem avui dia”.

Interès enaltres llocs

� El responsable de la diòcesi
lleidatana es va desplaçar a Ma-
taró després que diverses enti-
tats s’hi mostressin interessades.

Escultura i fotografia al castell de la Floresta
� LA FLORESTA � El castell de la Floresta, a les Garrigues, exhi-
beix fins al 23 d’octubre l’exposició Pols, cops i esquer-
des, amb fotografies de Llorenç Melgosa iAndrew Condon
i escultures de Sara Ponsarnal i Marta Pruna.

Premi per a dos vins de la DO Costers del Segre

� SALAMANCA � Dos vins de la DO Costers del Segre, el Saó Ex-
pressiu 2009 i el Petit Saó 2011 del celler Mas Blanch i
Jové de la Pobla de Cérvoles, han resultat premiats en el
Concurs Internacional deVins PremisArribe 2014. Els dos
caldos van obtenir una puntuació de 88,6 (sobre cent).

Samarreta ‘lleidatana’ amb finalitats solidàries

� LLEIDA � Un jove emprenedor de Bellvís, Jordi Garcia, ha ve-
nut 700 unitats d’unes samarretes lleidatanes dissenyades
per ell mateix. De cada una distribuïda per internet ha
donat 2,5 € a les causes benèfiques del Postureig Lleida.

Taller d’impressores 3D al Parc Científic

� LLEIDA � El Google Developers Group Lleida organitza de di-
vendres a diumenge al Parc Científic el taller Impressora 3D
Lleida que mostrarà communtar una d’aquestes màquines.
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