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La Diputació 
subvencionarà 
amb 518.000 € la 
Federació Allem
La Caixa dóna 10.000 
euros a Acudam

INICIATIVES SOLIDARITAT

REDACCIÓ
❘ LLEIDA ❘ La Diputació subven-
cionarà amb 518.000 euros 
(259.000 aquest any i el 50% 
restant l’any vinent) la Federa-
ció Allem, entitat que aglutina 
17 associacions lleidatanes que 
atenen persones amb discapa-
citat, després de firmar ahir 
un conveni de col·laboració. 
L’objectiu d’aquesta aportació 
és que tant Allem com les se-
ues entitats associades puguin 
continuar mantenint les seues 
activitats i projectes relacionats 
amb la protecció de la salut de 
les persones durant aquesta crisi 
sanitària desencadenada per la 
Covid-19. 

FEDERACIÓ ALLEM ACUDAM

Firma del conveni de col·laboració entre la Diputació i Allem.

Concretament, un dels ser-
veis més importants que es 
veuran beneficiats per aques-
ta donació és el Respir-Suport 
Familiar, que consisteix a oferir 
suport a les famílies que no pu-
guin fer-se càrrec temporalment 
de les persones amb discapa-
citat que depenen d’elles i els 
facilitarà l’ajuda d’un equip de 

professionals que prèviament 
hauran avaluat i estudiat el cas.

D’altra banda, la Fundació La 
Caixa va donar també ahir a 
Acudam, entitat de Mollerus-
sa que es dedica a l’atenció de 
persones amb discapacitat in-
tel·lectual, un total de 10.000 
euros destinats a la renovació 
tecnològica dels seus serveis 

residencials. Així, aquests 
diners permetran comprar una 
centraleta telefònica i un siste-
ma de comunicació que millori 
el contacte entre els residents i 
els seus familiars. D’altra banda, 
també està previst incorporar 
un sistema que permeti regis-
trar l’inici i final de diferents 
tasques com els canvis postu-

rals, que permetran als profes-
sionals tenir més control i millor 
seguiment de l’estat dels paci-
ents. Actualment, els serveis 
residencials d’Acudam acullen 
un total de cinquanta-un usuaris 
i tenen capacitat per atendre’n 
fins a seixanta, en què treballa 
un equip de professionals for-
mat per quaranta-sis persones.

La pandèmia va obligar a modificar l’entrega de distincions, que es va fer en tres blocs.

ACN

AGÈNCIES / REDACCIÓ
❘ BARCELONA ❘ El president de la 
Generalitat, Quim Torra, va 
entregar ahir la Creu de Sant 
Jordi a 29 personalitats i 15 
entitats, a les quals va qualifi-
car d’“exemple i reflex del que 
és Catalunya”. Entre aquestes 
distincions destaquen les ator-
gades als lleidatans Teresa Ca-
pell, bioenginyera i investiga-
dora de la Universitat de Lleida; 
Benigne Marquès, arxiver del 
bisbat d’Urgell; i les de l’Orfeó 
Nova Solsona i l’Ecomuseu de 
les Valls d’Àneu. En una entrega 
al Palau de la Generalitat, que 
es va dur a terme en tres blocs 
per les mesures de prevenció a 
causa del coronavirus, Torra va 

assenyalar que la Creu de Sant 
Jordi és “un símbol de determi-
nació, de resistència i de lluita”. 
També va afirmar que des del 
2018 estan marcades per l’“ex-
cepcionalitat”, a la qual aquest 
any s’afegeix la pandèmia, que 
va obligar a canviar el format 
d’altres anys al Teatre Nacio-
nal de Catalunya (TNC). El 
president de la Generalitat va 
destacar que Catalunya és un 
poble amb història i ànima, i va 

Unes Creus de Sant Jordi ‘exemplars’
La Generalitat distingeix la investigadora lleidatana Teresa Capell i l’arxiver Benigne Marquès || 
L’Orfeó Nova Solsona i l’Ecomuseu de les Valls d’Àneu, entre les entitats guardonades

RECONEIXEMENT POLÍTICA CULTURAL

afegir que “sense cultura no hi 
ha llibertat”. Per la seua part, la 
consellera de Cultura, la lleida-
tana Àngels Ponsa, va defensar 
que els premiats són “construc-
tors de pensament crític” i que 
són necessaris els referents, i va 
subratllar que la cultura és un 
element de transformació.

Aquest any van ser distingits 
els germans Roca (del Celler 
de Can Roca), l’artista Miquel 
Barceló, la coreògrafa Sol Picó, 
la dissenyadora Míriam Pon-
sa, l’actriu i directora escènica 
Imma Colomer i l’historiador 
de l’art Eduard Carbonell, entre 
d’altres. Pel que fa a entitats, es 
va reconèixer la tasca de Pallas-
sos sense Fronteres i la Federa-
ció d’Entitats Excursionistes de 
Catalunya, entre d’altres. En 
nom dels premiats, el cuiner 
Joan Roca va subratllar que 
“la més alta institució del pa-
ís” els reconeix, i va subratllar 
que els guardonats estan units 
per l’esforç i la dedicació als al-
tres. Imma Colomer va destacar 
el fet que hi hagi paritat entre 
els guardonats: “No és un gest 
simbòlic, és indispensable”, va 
assegurar.

CORONAVIRUS

L’entrega es va dur a  
terme en tres blocs per  
les mesures de prevenció 
pel coronavirus

Quim Torra
PRESIDENT DE LA GENERALITAT

Àngels Ponsa
CONSELLERA DE CULTURA

Joan Roca
CELLER DE CAN ROCA

Imma Colomer
ACTRIU I DIRECTORA ESCÈNICA

«Sou exemple i reflex 
del que és Catalunya. 
Sense cultura no  
hi ha llibertat»

«Sou constructors  
de pensament crític  
i els referents  
són necessaris»

«Tots nosaltres  
ens sentim units  
per l’esforç cap  
als altres»

«No és un gest 
simbòlic, és 
indispensable  
[sobre la paritat]»

La Fundació La Caixa dóna 10.000 euros a Acudam de Mollerussa.
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