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ME DI AMBIENT SANEJAMENT 

La imatge permet ve u re com ellloc per on passa la barca va quedant lliure de macrofits. 

Retiren plantes aquatiques 
del curs de la canalització 
Una barca les tallara durant aquesta setmana 1 J>er millorar la 
CÍf4.. 6U 1 ... l1 1 cJC - IUOSCa negra 

1 LLEIDA 1 Una barca equipada 
amb un sistema de tall a la part 
inferior recorre des d'ahir el 
tram urba del riu Segre a la ca
nalització per retirar els ma
crofits (plantes aquatiques) del 
curs, a fi de millorar la circu
lació de l'aigua i recluir la po
blació de mosca negra i altres 
insectes, que dipositen les lar
ves en aquestes plantes. 

L'operari que condueix la 
barca va iniciar al matí aques
ta tasca a Sot de Fontanet, per 

SANITAT SERVEIS 

pujar després aigües amunt, 
centrant la seua actuació en el 
tram entre el pont Nou i lapas
sareHa dels Maristes, que és on 
hi ha més macrofits. 

Les plantes que són tallad es 
es recullen aigües avall amb 
un sistema de reten ció perque 
puguin ser reciclades i con
vertir-se en adob organic. Els 
treballs es prolongaran fins 
dissabte. 

Durant aquests dies, el riu 
estara regulat i només tindra 

L'hospital Arnau crea 
una unitat per tradar les 
malalties de la columna 
Formada per especialistes de diversos serveis 

ticara i tractara les malalties 
de la columna vertebral des 
d'un "vessant integrador" per 
al pacient, quant a intervenci
ons quirúrgiques, tractaments 
intervencionistes de la Clínica 
del Dolor i fisioterapia. 

el cabal mínim fixat coma eco
logic per facilitar la mobilitat 
d'aquesta peculiar embarca ció 
contractada perla Paeria. Una 
vegada acabats els treballs, hi 
haura una avinguda perque 
s'emporti els sediments que 
han estat remoguts. Aquest és 
el segon estiu seguit que es por
ta a terme aquesta opera ció de 
retirada de macrofits, que de
terioren la qualitat de l'aigua, a 
part de facilitar la proliferació 
d'insectes. 
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SANITAT ':OVID 

Argimon no preveu 
restriccions malgrat 
el repunt de positius 
IÜEIDA 1 El conseller de Salut, 
Josep MariaArgimon, des
carta aplicar restriccions pel 
repunt de casos de Covid, 
pero demana precaució, so
bretot entre la població vul
nerable. En canvi, la Societat 
Espanyola d'Epidemiologia 
es va mostrar ahir partidaria 
que les persones positives en 
Covid s'ai:llin encara que no 
tinguin símptomes o siguin 
lleus. Argimon va defensar 
que la situació és "absoluta
ment diferent" a la de fa un 
any o dos. "No podem mirar 
la pandemia de la mateixa 
manera en que la miravem 
ni analitzar-la de la matei
xa manera", va afirmar, i va 

avanc;ar que el Comite Ci
entífic Assessor en materia 
de Covid-19 elaborara un 
document de recomanaci
ons preventives davant del 
virus. Va dir que, encara que 
hi ha "molta infecció" entre 
la ciutadania, la gravetat deis 
símptomes no és comen ona
des anteriors a causa de l'alt 
grau d' immunitat per les 
vacunes o per haver passat 
la infecció. Va alertar de la 
repercussió en l'Atenció Pri
maria i als hospitals, que han 
de sectoritzar espais perque 
hi ha persones ingressades 
amb el virus, situació que 
coincideix amb l'inici de les 
vacances del personal. 

Més coordinació entre hospitals de Lleida 
1 LLEIDA 1 El consell d'administració de Gestió de Serveis Sa
nitaris, que gestiona l'hospital Santa Maria i el del Pallars, 
va aprovar ahir el nomenament del director de Centre de 
!'hospital del Pallars i gerent de la Funda ció Sant Hospital de 
la Seu d'Urgell, Francesc Guerra, coma adjunt a la gerencia 
a la regió sanitaria de l'Alt Pirineu i Aran. D'altra banda, el 
conseller Josep Maria Argimon va reclamar a Sanitat més 
professionals i financ;ament. 

El PP demana destinar més ajuts a entitats socials 
1 LLEIDA 1 El portaveu municipal del PP, Xavi Palau, va dema
nar ahir "destinar més recursos de totes les administracions 
a totes les entitats associatives i no lucratives de la ciutat" 
per garantir "que puguin continuar desenvolupant els seus 
projectes, reforc;ant les comunitats i ajudant els necessitats". 

1 LLEIDA 1 L'Hospital Universitari 
Arnau de Vilanova va anunciar 
ahir la posada en marxa d'una 
nova unitat de raquis, terme me
die per referir-se a la columna 
vertebral, amb un equip format 
per professionals deis serveis de 
Traumatología, Neurocirurgia, 
Clínica del Dolor i Rehabilita
ció, que treballaran de forma 
coordinada, amb l'Atenció Pri
maria. La nova unitat diagnos-

Aquesta és una de les prime
res unitats de raquis que es fan 
a tot l'Estat i atendra els paci
ents amb patologies de columna 
de tota la província. El mateix 
hospital va calcular que aques
ta unitat rebra entre 15.000 i 
18.000 consultes anuals i dura 
a terme unes 250 intervencions 
quirúrgiques amb la nova tec
nología líder incorporada re
centment a l'Arnau de Vilanova, 
com són el TAC operatori i el 
neuronavegador, i esta previst 

L'equip de la nova unitat multidisciplinaria de I'Arnau per tractar malalties de la columna vertebral. 

PREVISIONS DEL CENTRE 

La unitat multidisciplinaria 
rebra entre 15.000 i 18.000 
consultes anuals i fara 
fins a 250 operacions 

que es facin 2.000 terapies anu
als per al tractament del dolor. 

En aquest sentit, el cap de sec
ció de Traumatología, Ramon 
Jové, va recalcar que aquesta 
unitat suposa "una nova manera 
de treballar i representa tot un 
repte a favor de la visió inte -

gradora i del tractament multi
disciplinari de tota la pato logia 
de raquis". 

Per la seua part, el cap de 
servei de Neurocirurgia, Fuat 
Arikan, va indicar que "s'ha 
enfocat per millorar la qualitat 
assistencial, ja que el pacient no 

requerira múltiples visites a di
ferents especialistes" i alhora 
optimitza els recursos dispo
nibles. Al seu torn, la coordi
nadora de la unitat del Dolor, 
Merce Matute, va celebrar que 
"aquesta unitat és fruit de molts 
anys de treball". 

rcolomina
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HABITATGE DEMANDA 

El Pirineu necessita construir 200 habitatges 
cada any per pal·liar el déficit actual 
Segons estimacions del sector peral període fins al2029, el doble que els calculs per als anys del2015 al 
2019 11 La pandem1a ha moti\lat un auge de compravenda d'immobles a les comarques de muntanya 

C. SANS 
1 LA SEU D'URGELL 1 L'Associació de 
Promotors de Catalunya (AP
CE) ha fixat en una mitjana de 
200 els habitatges que es neces
siten construir a l'Alt Pirineu 
i Aran cada any per cobrir la 
demanda actual deis seus habi
tants. Un estudi presentat ahir 
pel sector a la Seu sobre la con
juntura immobiliaria conclou 
que les comarques del Pirineu 
necessiten disposar de 176 nous 
immobles a l'any fins al 2024 
per poder donar resposta als 
ve'ins. La xifra és més gran si 
es refereix a l'estimació per al 
període del2025 al2029, quan 
la producció anual necessaria 
se situaría en 208 habitatges. 

Model públic i 
privatcoma 
millor opció en 
protecció oficial 

CERDANYA 1 ARAN 

Encap~alen les xifres de 
construcció d'habitatge 
l'any passat, amb 223 i 33, 
respectivament 

L'ajuntament de la Seu treballa en la reforma de Cal Pensament, on preveu habilitar 10 pisos. 

• El sector promotor va 
defensar la coHaboració 
publicoprivada a l'hora 
d'impulsar habitatges de 
protecció oficial, sigui en 
regim de venda o de llo
guer, en terrenys muni
cipals, per poder satisfer 
les necessitats deis joves 
en edat d'emancipació (25 
a 35 anys). L'APCE es va 
mostrar a favor de "crear 
sinergies" entre els pro
motors privats i els ens pú
blics per construir pisos de 
protecció oficial als sols 
de reserva que tenen els 
ajuntaments per a aquest 
tipus d'habitatges. Va as
senyalar que aquest tipus 
d'iniciativa és "anticrisi" 
i representa un risc més 
baix respecte a altres ti pus 
de promoció. L'alcalde de 
la Seu, Francesc Viapla
na, va valorar la pro posta 
com a "molt positiva" i va 
assegurar que el consis
tori ja treballa en aquest 
sen ti t. 

El director general de l'APCE, 
Marc Torrent, va destacar que 
les previsions que van fer pú
bliques ahir representen "més 
del doble" dels calculs per al 
període del2015 al 2019, que 
es van situar per sobre dels 84 
habitatges nous a l'any. Aques
tes dades van referirles només 
a primeres residencies, segons 
l'APCE. 

El sector promotor va presen
tar ahir les xifres de producció 
d'habitatges réferits a l'any 
passat. La Cerdanya, amb 223 

TURISME ACTIVITATS 

nous habitatges durant el2021 
i 63 durant el primer trimes
tre d'aquest any, és la comarca 
que té un ritme més elevat de 
construcció. La segueix, al Pi
rineu, la Val d'Aran, amb una 
tendencia en augment durant 
els tres primers mesos d'aquest 
any, amb 14 nous immobles, da
vant deis 33 constrults alllarg 
de tot el2021. El Pallars Sobira 
va comptabilitzar 39 nous allot
jaments durant el 2021 i aquest 
primer trimestre en comptabilit
za només 2. Quant a les transac-

La Noguera Pallaresa, el 
millor riu per al rafting 
1 LLEIDA 1 El riu Noguera Pallaresa 
ha estat seleccionat pels usuaris 
del portal d'esports i d'experi
encies aladina.com com el mi
llor riu d'Espanya on practicar 
rafting. El descens perla Palla
resa és un dels més atractius de 
l'Estat, i malgrat que té diver
sos trams, el més popular és el 
que transcorre entre Llavorsí i 
Rialp, un dels més emocionants 
pels seus rapids, d'uns 14 quilo
metres. El portal assegura que 
la reserva d'aquest tipus d'ac-

tivitats ha augmentat un 80 
per cent des de comen~aments 
d'any. La Noguera Pallaresa ja 
va ser mencionada com un deis 
millors rius d'Europa per a la 
practica d'aquest esport i un re
ferent per als d'aigua en general. 
Les empreses d'esports d'aven
tura del Pallars Sobira venen 
cada temporada més de 700.000 
serveis relacionats amb el riu i 
l'aigua i generen més de 2.000 
llocs de treball durant tota la 
temporada. 

cions de compravenda, la pan
demia ha comportat un incre
ment de les operacions perque 
"ha afavorit que els ciutadans 
donin més valor als habitatges 
a l'haver patit carencies" du
rant els mesos de confinament. 
D'aquesta manera, l'Alt Pirineu 
i Aran ha comptabilitzat 1.364 
operacions a segona ma i 224 
en obra nova durant tot el2021. 
Durant el primer trimestre del 
2022 la xifra de transaccions a 
segona ma se situa en 421 i les 
d'obra nova han estat 48. 

EXERCIT AGBS 

LESXJFRES 

Construcció 
1 La Cerdanya encap~ala els 
projectes amb 223 el 2021 i 63 
el primer trimestre d'aquest any. 
La segueix Aran amb 33 i 14. 

Compravend~ 
1 Les operacions s'han incre
mentat i el 2021 hi va haver 
1.364 compravendes de segona 
m a i 224 d'obra nova. 

Per exemple, té sobre 
la taula diversos projectes 
per oferir habitatge social. 
Un d'aquests projectes és 
la reforma de Cal Pensa
ment, on s'habilitaran deu 
pisos. 

El rei Felip VI entrega despatxos a Talarn 
davant la pla~tada d'alguns alcaldes 
REDACCIÓ 
1 LLEIDA 1 El reí Felip VI presi
dira avui !'entrega de despat
xos als nous sergents de la 
XLVIT promoció de }'Academia 
General Basica de Suboficials 
(AGBS) de Talarn. No obs
tant, alcaldes del Pallars Jussa 
d'ERC com els de Tremp, Pi
lar Cases, o la Pobla de Segur, 
Marc Baró, no acudiran a l'ac
te. Tampoc no ho fara el primer 
edil de Conca de Dalt, Martí 
Cardona (JxCat), que va aHe-

gar motius laborals. L'alcalde 
socialista de Senterada, Anto
ni Toló, no hi assistira per un 
compromís i el també edil soci
alista de Salas de Pallars, Enrie 
Cambon, no pot assistir-hi i ho 
fara el tinent d'alcalde. Per la 
seua part, !'alcalde de Talarn, 
Alex Garcia, d'Ara Talarn, va 
avan~ar que sí que assistira a 
!'entrega de despatxos. 

D'altra banda, tampoc no es 
preveu que hi acudeixi el dele
gat de la Generalitat al Pirineu, 

Ricard Pérez (JxCat). En el cas 
del delegat al pla, Bernat So
lé (ERC), fonts proximes van 
assegurar que la delegació no 
participa en l'acte des que es 
va crear la de les comarques 
de muntanya. 

En l'anterior ocasió en que 
Felip VI va presidir !'entrega 
de despatxos, el 2019, deu dels 
catorze alcaldes del Jussa van 
plantar el monarca com a pro
testa al seu discurs després del 
referendum de 1'1-0. 
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EMERGENCIES BOMBERS 

Un incendi destrueix 33 hectarees 
de bosc i cereals a Rocallaura 
Va comen9ar en un camp de blat i el van combatre ahir 60 dotacions de Bombers 
L.PEDRÓS/A.GUERRERO 
1 VALLBONA 1 Més de seixanta do- · 
tacwns i 180 efectius dels Bom
bers de la Generalitat, entre les 
quals hi havia tretze mitjans ae
ris, van treballar ahir a la tarda 
en un incendi entre Rocallaura 
(nucli de Vallbona de les Mon
ges), a l'Urgell, i Belltall, a la 
Conca de Barbera, que es va 
originar a les 17.10 hores en un 
camp de blat, es va propagar cap 
a hoscos i va arrasar 33,7 hec
tarees, 17 de les quals forestals. 
A les 21.01 hores el van donar 
per estabilitzat. 

Els Bombers van explicar que 
el flanc esquerre de l'incendi 
va coronar la cresta de la serra 
del Tallat, mentre que el flanc 
dret va avan~ar en un principi 
en direcció a Belltall, tot i que 
van assegurar que va deixar de 
progressar i no hi havia risc per 
als nuclis habitats. Segons van 
detallar els Bombers, al flanc 
dret es duien a tenne les tasques Un helicopter a punt de fer una descimega d'aigua a la serra del Tallat. 
d'extinció amb els vehicles en 
marxa mentre que al capdavant 
de l'incendi, que va avanc;ar en 
direcció a Rocallaura, efectius 
del Grup d'Actuacions Forestals 
(GRAF) van fer un foc tecnic per 
intentar frenar-lo. 

Tallafocs amb tractors 
Val a destacar també la col

laboració deis agricultors de la 
zona que van fer tallafocs amb 
els tractors per evitar que les 
flames avancessin. El fum era 
VIsible des de Belltall i al tram 
de la carretera C-14 fins a Ciu
tadilla, perla qual cosa els M os
sos van regular el transit dins 
d'aquesta localitat de la Conca 
de Barbera. 

Els velns es van mostrar pre
ocupats i van recordar els incen
dis registrats l'estiu del2016 (di
es 23 de juny i 19 de juliol) que 
van calcinar unes 850 hectarees 
en aquesta zona, la major part 
de les quals de massa forestal. Dos homes observant l'avan~ del foc des del poble de Belltall, a la Conca de Barbera. 

TRANSIT EMERGENCIES 

Accidents 
ambferits 
a I'N-240 i I'A-2 
ILLEIDAI Un conductor de 66 anys 
va resultar ferit greu ahir al matí 
al sortir de la carretera N-240 
entre Lleida i Juneda. Va ocór
rer a les 11.47 hores i va patir 
un traumatisme cranial. Va ser 
evacuat a l'Arnau de Vilanova. 
A l'A-2, a Granyanella, van xo
car un camió i una furgoneta. 
El conductor de la furgoneta va 
resultar ferit lleu. Hi va haver 
retencions. Finalment, un ciclis
ta va resultar ferit lleu en un 

SEGRE 
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INVESTIGACIÓ 

Un esclafit 
termic, causa 
deis danys per 

- vent al Segria 
1 LLEIDA 1 El Servei Meteoro
logic de Catalunya (SMC) 
atribueix a un esclafit tennic 
d'intensitat EF1 (amb cops 
maxims de vent d'entre 138 
i 178 km/h) els danys que hi 
va haver al nord del Segria 
la tarda del 21 de juny. Va 
afectar una zona de 18 qui
lometres de longitud i d'una 
amplada d'entre S i 8,5 qui
lometres, entre els termes 
municipals de Lleida, Al
macelles, Alguaire i Alme
nar. Així ho ha determinat 
l'SMC a partir del treball de 
camp. Al seu torn, apunta 
que s'haurien pogut produir 
dos esclafits més aquella ma
teixa tarda, un a Lleida i un 
altre al Pallars Jussa. 

TRANSIT 

Onze multes en 
7 dies a usuaris 
de patineta 
Mollerussa 
1 MOLLERUSSA 1 La Policía Lo
cal de Mollerussa va ínter
posar 11 denúncies el maig 
passat a usuaris de patinets 
electrics (vehicles de mo
bilitat personal) en el marc 
d'una campanya coordinada 
pel Servei Catala de Transit 
que va tenir lloc durant una 
setmana. Transit coordina 
fins diumenge una nova cam
panya preventiva juntament 
amb policies locals i Mossos 
d'Esquadra en l'ambit urba. 
A més, des d'ahir i fins diu
menge també es controlara 
els ciclistes per tal de preve
nir distraccions o conductes 
de risc. Transit recorda que 
els patinets no poden circular 
pet vies interurbanes o per 
voreres. 

camí a Montferrer. Punt de l'accident a I'N-240 entre Lleida i Juneda (esquerra) i el camió implicat en el xoc a I'A-2 a Granyanella (dreta). 
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ENOLOGIA CERTAMEN 

Foto de família deis guanyadors d'aquesta vuitena edició del certamen. 

Dos vermuts de Lleida 
guanyen un Premi Vinari 
De Tres Cadires d'Arbeca i de Distribucions Portet de la Pobla 
REDACCIÓ 
1 REUS 1 Reus va acollir divendres 
la vuitena edició de la gala deis 
Premis Vinari de Vermuts Ca
talans 2022, que van naixer 
ambla voluntat de reconeixer 
els míllors vermuts de Catalu
nya i que van concedir el Gran 
Vinari d'Or al Dos Déus Ori
gin Red de Priorat B&D Lab de 
Bellmunt del Priorat. 

Les referencies lleidatanes 
també van tenir el seu reco
neixement, concretament el 
Caracter de la Cooperativa 

Tres Cadires d'Arbeca, que es 
va al<;ar amb el Vinari Gran 
dels vermuts més innovadors; 
i el Terrania Essential de Dis
tribucions Portet de la Pobla 
de Segur, que es va emportar 
el Vinari Plata de Tints. Així 
mateix, el certamen va pre
miar les empreses catalanes: 
Celler de Muller, Vermouth 
Padró, Vermuts Miró, Maieu
tiké Winery, Olave Vermouth i 
Casa Virgili pels seus diferents 
vins aromatitzats. 

Els Premis Vinaris dels ver-

ENTITATS TERCER SECTOR 

Visita del 
president de la 
Diputació a la 
Fundació Alosa 
Tutela 120 persones 
arnb discapacitat 

muts catalans van naixer l'any 
2015 ambla finalitat de de vi
sibilitzar i prestigiar la produc
ció vermutera de Catalunya. 
Aquest any, el certamen va se
guir la tendencia que va obrir 
el2021 mitjan<;ant la qua] tots 
els aspirants havien de ser ava
luats per dos jurats. Així, d'una 
banda un grup de professionals 
van tastar les referencies, i de 
l'altra, ho va fer un grup de 
consumidors, que són els que 
gaudiran deis vermuts en els 
seus moments de lleure. 

SANITAT ASSISTENCIA 

SEGRE 
Dimarts, 5 de juliol del2022 

Visites a domicili pera 
menors amb problemes 
de salut mental 
REDACCIÓ 
1 BARCELONA 1 El departament 
de Salut de la Generalitat de 
Catalunya.engega avui un 
nou programa d'atenció a 
nens i joves amb problemes 
de salut mental, que rebran 
al seu domicili dos o tres vi
sites setmanals de professi
onals com psiquiatres, edu
cadors socials i terapeutes 
educacionals. Fins ara, quan 
un jove patia un brot d'a l
ta intensitat d'una malaltia 
mental acudía al sistema pú
blic de salut. 

Així, "el programa naix 
de la necessitat de canviar 
l'enfocament de l'atenció en 
la salut mental. Busquem ser 

DRETS 

Un pas més 
contra els abusos 
a I'Església 
1 MADRID 1 El Defensor del 
Pueblo, Ángel Gabilondo, 
presideix avui la primera 
reunió de la comissió asses
sora per elaborar un infor
me sobre els abusos sexu
als a l'Església catolica. La 
comissió estara composta 
per 17 experts externs i, 
una vegada constitui-da, 
posaran a disposició de les 
víctimes bústies i telefons 
de contacte. 

més proactius, més resolutius 
i anar alla on hi ha les ne
cessitats, actuant en l'entorn 
natural de les persones", va 
assegurar el conseller de Sa
lut, Josep Maria Argimon. 

D'aquesta manera, el pro
grama s'activara quan un pa
cient ja registrat al sistema 
de salut tingui una crisi opa
teixi un brot de la malaltia 
i tindra una durada de dos 
mesos. Una vegada passat 
aquest temps, s'avaluara si 
és necessari prorrogar el 
tractament. ~ 

Per refor<;ar els centres de 
salut mental, el departament 
contractara un total de 140 
educadors socials. 

GASTRONOMIA 

Torna lasta 
la Fresca amb 
40 establiments 
de Lleida 
A partir d'avui, cada 
dimarts fins al dia 26 

1 LLEIDA 1 Quaranta establi
ments participen a partir 
d'avui en la desena edició 
del Tasta la Fresca de la 
Federació d'Hostaleria de 
Lleida. Cada dimarts, a par
tir de les 20.00 hores fins al 
26 de julio!, oferiran cuina 
de temporada per gaudir a 
!'aire lliure, amb preus d'en
tre 5 i 15 euros. 

1 LLEIDAI El president de la dipu
tació de Lleida, Joan Talarn, 
acompanyat pel diputat de Sa
lut Pública, Albert Bajona, i la 
diputada d'lgualtat i Coopera
ció, Helena Martínez, va visi
tar ahir les instaHacions de la 
fundació tutelar Alosa, que el 
mar<; de l'any passat es va tras
Hadar a unes noves instal-laci
ons al carrer Miguel Batllori de 
Lleida, a la Bordeta. De part de 
la fundació hi van ser presents 
el president de l'entitat, Joan Es
colar; la directora, Ester Vila, i el 
responsable de projectes, David 
Estefanell. 

Un moment de la visita ah ir a les noves instal·lacions de la Fundació Alosa a la Bordeta. 

Els establiments a Lleida 
ciutat són Cafe i Més, Can
tamanyanes, Carlito's Ham, 
Charlie's, El Altar, El Bode
gón, Gastroteka Versatil, 
Horatio Gastronornic Bar, Il 
Capuccino, Julián, Kroxan, 
La Impremta, La Moderna, 
La Mossadeta, L'Estació, 
Lemone Cafetería, Merxe's 
Mil Sabors, MO.NA.DA. 
Sweet&Coffeee, Nyam, 
New Class, Slice Coffee&
Pizza, Unplug, Vermuteria 
Lo Carrincló i Villa Ferrara. 
També hi participen Alifa
ra (Taüll), Alrras Bar (Al
carras), Cal Ton (Ogern), 
El Fogón del Vale (Vielha), 
Florensa (Bellpuig), Fa
mily Café Bar (Tarrega), 
Hotel Cardós (Ribera de 
Cardós), Hostal del Carme 
(Vilagrassa), Hostal Vall 
d'Áneu (Esterri d'Aneu), 
Krostó (Mollerussa), La 
Baguetina (Mollerussa), Pa
lau (Oliana), Piolet (Salas de 
Pallars), Salada (Alcarras) 
i Skoll Lounge Bar (la Seu 
d'Urgell). Tota la informa
ció es pot trobar a la pagina 
web www.gastronomiade
lleida.com. 

Alosa, quevanaixerel1994, 
atén 120 persones amb discapa-

citat intel-lectual, la qual cosa 
ajuda, juntament ambles seues 
farm1ies, a millorar la ·seua qua
litat de vida i els dona suport 
per prendre decisions que els fa
cilitin un projecte personal amb 

autonomía. Talarn va elogiar la 
tasca de les entitats del tercer 
sector, sense les quals l'adminis
tració, va dir, no pot donar res
posta positiva a les necessitats 
de les persones que requereixen 

atencions especials. També es va 
comprometre a analitzar vi es de 
coHaboració entre la Diputa ció 
i la fundació per fer més efecti
ves les accions en benefici de les 
pers.ones tutelades. 
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