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el Periòdic d’Andorra

TROBADA ENTRE EL CAP DE GOVERN I L’EXPRESIDENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

Bartumeu obre la porta a la
indústria de la investigació mèdica
ONA MORANTE

b L’Executiu confia
que la transformació
econòmica generi
iniciatives innovadores
b Un projecte sobre
l’Alzheimer de la
fundació de Maragall,
una de les opcions
CLARA GARNICA*
ANDORRA LA VELLA

expresident de la Generalitat de Catalunya i exalcalde de Barcelona, Pasqual Maragall, representant la fundació que sota el seu nom
treballa per lluitar contra la malaltia de l’Alzheimer, va visitar ahir el
Principat per donar a conèixer la seva causa i buscar el suport andorrà.
Durant la jornada, el polític català
es va reunir amb el cap de Govern,
Jaume Bartumeu, així com amb la
recent creada Associació Amics de la
Fundació Pasqual Maragall a Andorra. Bartumeu va aprofitar la trobada
per llançar un missatge de futur i
obrir la porta a l’arribada d’iniciatives empresarials relacionades amb
l’àmbit mèdic i farmacèutic, per ampliar «els camins de la investigació i
la inversió en desenvolupament i
tecnologia d’aquest sector». La voluntat des de l’Executiu és vincular
també la Universitat d’Andorra per
promoure el «binomi investigació
mèdica i sector sanitari».

/ Precisament la lluita contra l’Alzheimer i les malalties neurodegeneratives podria ser una de les recerques
tractades des del Principat, gràcies a
la complicitat que la fundació de
Pasqual Maragall ha trobat al país i
a les característiques de la seva societat. «Andorra jugarà un paper destacat dins els nostres projectes, tant
per capital com per infraestructures,
però també perquè ens trobem al
país amb l’esperança de vida més
elevada d’Europa», va manifestar el
prestigiós doctor i director de la fundació, Jordi Camí. De fet, aquest augment de l’esperança de vida, que
comporta un envelliment de la població, és la causa de l’augment dels
casos relacionats amb l’Alzheimer
que s’està produint a escala mundial. Camí va explicar que afecta 36
milions de persones a tot el món i el
30% de les persones a partir dels 85
anys. A més, l’especialista va assegurar que «aquestes proporcions es doblaran als propers 20 anys».
Per tal de lluitar contra l’Alzheimer, que de moment no té cura, la
fundació posarà en marxa diversos
projectes, com ara un programa en
diagnòstic precoç, un projecte terapèutic d’estimulació cognitiva o
un estudi de mortalitat per demències. «Cal recerca i investigació de
primera línia, trobar les causes de la
meva malaltia», va assegurar Maragall. Veient la voluntat del Govern i
de l’entitat, alguns d’aquests aspectes poden ser investigats des del
Principat en un futur pròxim. H
*cgarnica@andorra.elperiodico.com

INVESTIGAR L’ALZHEIMER AL PAÍS

L’

33 Maragall, Bartumeu i la dona del primer, Diana Garrigosa, en la presentació de la nova associació, ahir.

Associació per lluitar contra l’Alzheimer
33 La visita de Maragall va ser el
pretext per inaugurar oficialment
l’Associació d’Amics de la Fundació Pasqual Maragall a Andorra,
creada per promoure i difondre la
recerca científica. La seva presidenta, Àngels Fernández, va recordar que la família i persones
properes també acaben sent

partícips de l’Alzheimer i que
també s’ha de lluitar per millorar
les seves condicions. En aquest
sentit, la dona de Maragall, Diana
Garrigosa, va parlar en primera
persona des d’una posició optimista, recalcant la importància
d’intentar no deixar de fer vida
normal, malgrat la malaltia.

El cap de Govern va mostrar-se optimista davant d’aquesta voluntat
d’obrir-se a la recerca mèdica més
pionera, una nova indústria poc explorada al país. Les darreres mesures
preses des del Govern en matèria
econòmica i una modificació de la
legislació mercantil, la Llei d’inversions estrangeres i l’establiment de
convenis per evitar la doble imposició, permetrien parlar d’aquest sector com una «oportunitat seriosa
per a la recuperació econòmica.

PROJECTE SOLIDARI ANDORRÀ AL NEPAL
ONA MORANTE

De les valls de l’Himàlaia a l’escola
El Govern ha subvencionat amb 37.000 euros l’enregistrament d’un
documental H La vocació de la Fundació se centra en l’educació
I. C.
ANDORRA LA VELLA

Tot va començar fa deu anys quan
particulars de Suïssa van començar
a patrocinar sis infants del Nepal.
El diners es destinaven a les necessitats bàsiques dels nens i nenes,
però l’objectiu primordial era proporcionar-los una educació escolar.
El projecte va prendre més forma amb la participació de la Fundació Muntanyencs per a
l’Himàlaia. L’entrada de capital andorrà recaptat a partir de donacions privades i del Govern i l’esforç dedicat d’un seguit de persones, entre les quals, Oriol Ribas i
Esther Segura, va servir per tal que
prop de 25 infants de les valls de
l’Himàlaia gaudeixin actualment
d’aliments, vestit i educació en un
indret pròxim a la ciutat de Kàtmandu al Nepal.

El suport en forma de subvenció
va arribar de la mà del Ministeri
d’Afers Exteriors que lidera Xavier
Espot. En aquest cas, l’Executiu va
fer una aportació de 37.000 euros
que ajudarien a complementar el
projecte. En concret, es va encarregar la realització d’un documental
en versió catalana i anglesa. Unes
imatges enregistrades per l’ONG Polivalent que van suposar un cost total de 330.000 euros. L’objectiu del
TESTIMONI D’UN INFANT

La pel.lícula es projecta
avui a les 21.15h per
Andorra Televisió i
diumenge a les 21.45h
tindrà lloc una redifusió

film era el de difondre el testimoni
de com és el dia a dia d’un dels infants del Nepal que segueixen el programa. A més, segons va explicar Ribas (president de la Fundació),
aquest documental demostra
«transparència davant aquest tipus
de projecte», així com «el film ens
ajuda que la gent que ens dóna diners vegin cap on van a parar».

Decisions doloroses
Ribas va explicar que en aquesta zona remota del Nepal molts infants
tenen dificultats d’accés a l’educació
i que a vegades escollir entre tots
«ens obliga a prendre decisions doloroses». De fet, s’intenta acollir el
mateix nombre de nens que de nenes, principalment orfes o de
famílies trencades.
El document audiovisual també

33 Cooperació 8 Espot i Ribas, en la presentació del projecte, ahir.
mostra els tres edificis construïts on
conviuen 100 infants: dos edificis es
destinen als dormitoris i un, als espais comuns com ara la biblioteca,
les aules i el menjador. La pel.lícula
es projectarà avui a les 21.15h per
Andorra Televisió i diumenge a les
21.45h en tindrà lloc una redifusió.

Una delegació de la fundació viatjarà al Nepal a partir del 20 de
març a comprovar sobre el terreny
com s’està desenvolupant el projecte educatiu.
Espot va valorar «satisfactòriament» la tasca aconseguida al país
asiàtic. H
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Ordino Studios renuncia
a fer el vídeo promocional

El violoncel·lista Yo-Yo
Ma actua a la capital
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L’EQUIP FEMENÍ LLUITARÀ PER
PUJAR AL PODI EN EL MUNDIAL
www.diariandorra.ad

Sense pressupost
XAVIER PUJOL

MOVIMENTS

Els reformistes
hi voten en contra
tot i una última
concessió del PS
REPERCUSSIÓ

Bartumeu refusa
pensar a avançar
els comicis abans
del desembre

L’única sorpresa que hi va haver
ahir al Consell General va ser l’acceptació, per part del grup socialdemòcrata, de les quatre reserves
d’esmena de Coalició Reformista
(CR). El gest, però, no va fer canviar el resultat final de la votació.
El pressupost per a enguany, amb
l’únic suport dels catorze consellers del PS, va ser refusat i a partir
d’ara el Govern es disposa a treballar amb dotzenes parts. El màxim responsable de l’executiu,
Jaume Bartumeu, va reiterar després de la sessió que no pensa a
avançar les eleccions fins “abans
del desembre”.
PÀGINES 3 i 4

L’EXPRESIDENT DE LA GENERALITAT VISITA EL PAÍS PÀGINA 14

MARTÍ I FERRER INSTEN A CANVIAR LA LEGISLACIÓ PÀGINA 8
XAVIER PUJOL

La Llei del sòl “està
matant” les obres
PEls cònsols coincideixen en la urgència
de les reformes per salvar la construcció
Antoni Martí i Rosa Ferrer van
coincidir ahir en la necessitat
imperiosa de canviar la Llei del
sòl, perquè “està matant” la
construcció. En un sopar organitzat pel Cercle d’Economia,
els dos cònsols van destacar, per
exemple, que l’excessiva rigide-

El Principat s’afegeix als col·lectius de lluita contra l’Alzheimer des de
l’Associació d’Amics de la Fundació Pasqual Maragall, que es va presentar ahir i que té l’objectiu de trobar “mecenes” que aportin fons per continuar amb la investigació per combatre la malaltia.

sa dels plans d’urbanisme i el fet
d’haver de pagar per avançat
quan es vol construir impedeixen que hi hagi projectes nous.
Ferrer i Martí també van incidir
en la necessitat de modificar la
Llei de la funció pública i la de
transferències.

BENESTAR PÀGINA 9

ESCALDES PÀGINA 15

Petició de
800.000 euros
per poder pagar
ajuts socials

El comú aprova
el pla parcial per
fer el complex
del Falgueró
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RREPORTATGEAIMPULS A ANDORRA DE LA LLUITA CONTRA L’ALZHEIMER

SUCCESSOSAELS DOS INDIVIDUS SÓN ESPANYOLS

La guàrdia civil decomissa
a la duana 88.010 euros
amagats en unes jaquetes

El gran repte
L’Associació d’Amics de la Fundació Pasqual Maragall es va
presentar ahir amb l’objectiu de trobar “mecenes” que puguin
col·laborar econòmicament en la recerca contra la malaltia.

REDACCIÓ
Andorra la Vella

XAVIER PUJOL

L

GABRIEL PÉREZ
Andorra la Vella

a lluita contra l’Alzheimer encetada per l’expresident de la Generalitat Pasqual Maragall a
través de la seva fundació comptarà
amb suport des d’Andorra. L’Associació d’Amics de la Fundació Pasqual Maragall es va presentar ahir
de forma oficial en un acte on es va
refermar el compromís per ajudar a
afrontar el complicat repte que suposa aquesta malaltia degenerativa
que s’esta convertint, segons les paraules del doctor Jordi Camí, en tota
“una epidèmia”.
I és que les xifres donades per
l’expert i director de la fundació durant la conferència que va convertirse en l’eix central de la presentació
són prou contundents: 36 milions
d’afectats a tot el món, sis dels quals
a Europa, i entre 500.000 i 600.000 a
Espanya. A partir dels 65 anys el risc
de patir la malaltia s’estima en un
5%, en un 25% a partir dels 85 i en
un 50% un cop complerts els noran-

Es calcula que a
tot el món hi ha
36 milions
d’afectats
El risc és d’un 5%
als 65 anys i creix
fins al 25% als 85
i al 50% als 90

Diari d’Andorra

ta. A més, el doctor Camí va alertar
que “en vint anys aquests percentatges es poden doblar”, i va recordar
que l’allargament de l’esperança de
vida planteja “un repte global i planetari”. També va insistir que l’entitat té com un dels objectius clars la
recerca i el diagnòstic precoç de la
malaltia.
La presidenta de l’Associació d’Amics de la Fundació Pasqual Maragall, Àngels Hernández, va explicar
que un dels objectius “és trobar mecenes” que puguin aportar fons.
També va mostrar-se convençuda
de la possibilitat de captar “centres
que puguin venir al país a fer recerca”. Aquesta opinió va ser compartida pel cap de Govern, un Jaume
Bartumeu que va voler donar suport tant a l’entitat com a Maragall, i
que va assegurar que “la transformació del model econòmic” pot
obrir Andorra “a iniciatives empresarials en l’àmbit mèdic i farmacèutic”. De la seva banda, l’expresident
de la Generalitat va mostrar el seu
“agraïment” als impulsors de la nova associació.

La guàrdia civil va decomissar
88.010 euros que estaven amagats en jaquetes a dos conductors que circulaven en direcció
l’Estat espanyol. Les dues intervencions es van portar a terme
diumenge. El
primer comís es
va fer a la una
del
migdia,
quan diversos
efectius de la
guàrdia civil inspeccionaven un
BMW
model
525D. Un home
de 63 anys i de
nacionalitat espanyola i amb
residència a Saragossa amagava en una jaqueta 15.010 euros. La segona intervenció es va realitzar poc
després, a les tres de la tarda.
Llavors es va inspeccionar un
altre cotxe, un Mercedes model
S500, i el seu conductor. En
aquest cas una part dels diners
els portava també en una jaqueta i la resta estaven amagats a

l’interior de la butxaca dels pantalons. En total li van comissar
74.920 euros. En aquest cas es
tractava d’un home de 66 anys
també amb nacionalitat espanyola i amb residència a la població d’Albacete. El primer dels
inspeccionats va continuar el
viatge amb mil euros i el segon
amb 920 en
concepte del
mínim de supervivència, segons informa la
guàrdia civil.
Per altra banda, es van comissar 760 paquets de tabac
valorats
en
2.166 euros a
un resident del
Principat. En
aquest cas la policia judicial de
la Seu d’Urgell estava fent vigilància en aquesta localitat i va
veure un vehicle, un Audi, amb
matrícula d’Andorra, que va aixecar sospites. L’ocupant del
cotxe era un jove de 29 anys. El
material estava amagat en un
doble fons a la part posterior i
sota la roda de recanvi.

LA FOTOA DIDAC SALAU

ANDORRA LA VELLA. Un camió amb 12.500 litres de gasoil va bolcar

ahir a la tarda a la rotonda de la Margineda. Arran de l’accident hi
va haver un petit vessament, segons va informar el servei de bombers. Una grua de gran tonatge va reincorporar el vehicle.
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Bartumeu creu que les empreses
d’investigació mèdica poden
suposar una oportunitat pel país
Un hotel de la capital va acollir la presentació de
l’Associació d’Amics de la Fundació Pasqual Maragall

PERE MOLINÉ

El cap de Govern, Jaume Bartumeu, va assegurar que les empreses
d’investigació mèdica
poden ser una oportunitat per l’economia.
«Partint de les millores substancials que la nostra baixa
pressió impositiva ens permet, en termes comparatius, podrem oferir a les diverses iniciatives empresarials, es podrà apostar
per la indústria a Andorra,
especialment, en l’àmbit mèdic i farmacèutic». Així ho va
explicar el cap de Govern,
Jaume Bartumeu, durant la

presentació de l’Associació
Amics de la Fundació Pasqual Maragall a Andorra en
un hotel de la capital, que va
comptar amb la presència
de l’expresident de la Generalitat. El cap de Govern va
assegurar que aquesta oportunitat per atreure empreses
d’alt valor afegit com les d’investigació mèdica es podrà
dur a terme quan el país hagi completat la reforma fiscal i s’hagi modificat la llei
d’inversions estrangeres i la
legislació mercantil. També
va afirmar que «Andorra pot
presentar avantatges ja que
«aquestes indústries busquen un nivell de seguretat
alt i en això Andorra és capdavantera». Bartumeu va declarar que «tenim el repte de
transformar el nostre model
econòmic en un moment

L’oficina de Turisme de Cambrils ha instal·lat a Illa Carlemany un estand de promoció
turística que estarà obert fins
diumenge. Turisme de Cam- Cambrils es
brils ha triat Illa Carlemany promociona
«perquè és un lloc estratègic
ja que és l’únic centre d’a- instal·lant un estand a
questes característiques a Illa Carlemany
Andorra i el perfil del públic
és molt familiar; per tant, la seva afluència de visitants és
molt alta. És un centre que combina oferta comercial i de restauració, a més d’oci per als més petits». Durant els dies que
estarà instal·lat l’estand hi haurà actuacions del Woody, el
personatge més representatiu de Port Aventura que saludarà
els nens i atraurà l’atenció dels visitants. Per promocionar la
gastronomia de Cambrils també s’han habilitat unes taules on
els més petits podran descobrir els plats típics de la costa.

que considero històric». El
mandatari també va parlar
de la figura de Pasqual Maragall, del qual va dir que «l’admiro per la lluita que manté
tant ell com la seva dona,
Diana Garrigosa, amb l’Alzheimer».
Àngels Hernández, la presidenta de l’Associació d’Amics de la Fundació Pasqual
Maragall a Andorra, va glosar també la figura de l’expresident català. Segons va
dir, «Maragall amb la creació
d’aquesta fundació ha tingut
la valentia de donar la cara
en la lluita contra aquesta
malaltia» i va afirmar que
«possiblement podem ser un
dels països més afectats
per l’Alzheimer». També va
explicar que l’objectiu d’aquesta associació és promoure dins el Principat la re-

P.M.

L’expresident de la Generalitat Pasqual Maragall va participar en l’acte.
cerca científica en l’àmbit
d’aquesta malaltia.
Jordi Camí, el director de
la Fundació Pasqual Maragall, va comentar que aquesta malaltia és un repte relacionat amb l’allargament de
la vida. «Estem fent un canvi
en què les malalties són cròniques i les societats s’envelleixen. Durant els últims 50

Dissabte a les deu del vespre
la Sala de Festes del Complex
d’Encamp acollirà la representació teatral Zzapping amb
motiu del Dia de la dona tre- La Sala de Festes
balladora. Es tracta d’un es- d’Encamp acollirà
pectacle original, on tot el públic participa d’una manera o demà la representació
altra, amb les improvisacions teatral ‘Zzapping’
i situacions en què es troben
els actors concursants i amb el desenllaç final de cada una
de les proves. L’obra és de la Companyia Planeta Impro i porta vuit temporades en cartellera, amb més de 300 representacions al Teatreneu de Barcelona. Planeta Impro és l’única
companyia catalana dedicada a les tècniques d’improvisació
i va ser creada amb l’objectiu de crear espectacles d’aquest
tipus. Abans de l’obra de teatre, a dos quarts de nou, hi haurà
un aperitiu bufet al mateix indret.

anys s’ha doblat l’esperança
de vida a tot el món», va explicar. Segons va afegir, «hi
ha 36 milions d’afectats per
l’Alzheimer a tot el món i mig
milió a Espanya. La probabilitat de tenir aquesta malaltia
és d’entre l’1 i el 5% per als
qui tenen més de 65 anys,
d’un 20 a un 30% per als majors de 85 anys i d’un 50%

per als més grans de 90
anys».
També va assegurar que
un dels objectius que la Fundació Pasqual Maragall vol
promoure és «el diagnòstic
precoç. Esperem que puguem iniciar una campanya
abans que s’acabi l’any, que
es faria també aquí, a Andorra», va concloure.

Ahir va tenir lloc la signatura
del conveni de col·laboració
entre Òmnium i la Biennal
d’Art Contemporani Català.
Des de la seva creació, la Òmnium i la Biennal
Biennal ha tingut per objectiu d’Art Contemporani
mostrar i promocionar l’art jove del país, aproximant les signaran un acord de
noves creacions a la ciutada- col·laboració
nia de Catalunya i d’Andorra.
Per aquest motiu, la Biennal consta d’una exposició itinerant,
integrada per les obres d’onze joves artistes seleccionats pel
jurat d’aquesta entitat d’entre totes les propostes presentades. El president d’Òmnium Català, Jordi Porta, va apuntar la
importància de donar suport a la cultura «en les seves vessants plàstiques» ja que les diferents formes d’art creen «referents del país». La Biennal s’engegarà a l’abril i s’acabarà al
setembre del 2011.
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AVUI ÉS NOTÍCIA Pàgina 3

CR i ApC consumen el bloqueig i
tomben el pressupost per al 2010
Coalició Reformista i Andorra pel Canvi consumen el
bloqueig votant en contra del pressupost per a aquest
l’exercici, rebutjat després de l’empat a 14 en les voANDORRA Pàgina 11

ANDORRA Pàgina 7

Vela veu “difícil” introduir
el portuguès com a llengua
optativa al sistema andorrà

Ordino Studios
renuncia a fer
l’anunci de promoció
de la parròquia

tacions. Jaume Serra critica que s’hi inclogui tot el
que es criticava als comptes liberals i Eusebi Nomen
el qualifica d’“invotable”.
Dissabte 6 de març a partir de
les 23.30 h

The Return
Welcome home

Complex Tabola - La Massana
Obrim a les 17.00 h
Tatiana Masià

ANDORRA Pàgina 10

El Comú d’Escaldes traslladarà
la deixalleria al pont de la Tosca
a principis de l’any vinent
ANDORRA Pàgina 10

Encamp vol que el Govern
construeixi un accés directe
del túnel d’Envalira al Pas
ANDORRA Pàgina 11

Andorra la Vella renova el
reglament de les subvencions
per fer un repartiment just
CULTURA Pàgina 14

La mestria de Yo-Yo Ma
i Kathryn Stott omple
d’atreviment la capital
ESPORTS Pàgina 16

WWW.BONDIA.AD / TEL. 808 888 / FAX 828 888

Antonioli i Fiechter s’adjudiquen
la cursa individual júnior dels
Campionats del Món a Grau Roig

ANDORRA Pàgina 6

Andorra fa el primer pas per
a una futura implicació en la
recerca sobre l’Alzheimer amb
la presentació d’Amics de la
Fundació Pasqual Maragall.

Recerca mèdica
sobre l’Alzheimer

6
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SALUT

El Principat aspira a acollir projectes
de recerca mèdica sobre l’Alzheimer
Un grup de ciutadans crea l’Associació Amics de la Fundació Pasqual Maragall a Andorra
MARIÀ MIÑO
ANDORRA LA VELLA

Andorra va fer ahir el primer
pas cap a una futura implicació
en la recerca mèdica en l’àmbit
de l’Alzheimer i les malalties
neurodegeneratives amb la presentació de l’Associació Amics
de la Fundació Pasqual Maragall a Andorra. El cap de Govern, Jaume Bartumeu, que va
presidir l’acte, va donar suport
a l’entitat i va destacar l’aposta
del Principat per la indústria,
“especialment en l’àmbit mèdic
i farmacèutic, obrint els camins
de la investigació i la inversió
en desenvolupament i tecnologia”.
Tant la presidenta de l’associació acabada de crear, Àngels
Hernández, com la màxima
responsable de l’Empresa Familiar Andorrana (EFA), Cristina Viladomat, com a impulsora
de l’entitat, van expressar ahir
l’aspiració que el país aculli un
centre o un projecte de recerca
relacionat amb les malalties
neurodegeneratives.
De la seva banda, el director

TATI MASIÀ

general de la Fundació Pasqual
Maragall, Jordi Camí, va mantenir que probablement això
“serà possible a mitjà-llarg
termini” i va assegurar que
“sorgiran oportunitats”. Camí,
que va oferir una conferència
en què va insistir en l’objectiu
d’avançar en la detecció precoç
de la malaltia, va assegurar que
“el Principat està preparat” per
al repte.
Bartumeu va donar suport a
l’Associació Amics de la Fundació Pasqual Maragall a Andorra “per promoure el binomi
investigació mèdica i sector sanitari com un exponent de les
indústries del futur”. El màxim
responsable de l’executiu va
sostenir que aquesta relació suposa una “oportunitat d’inversió i de reactivació econòmica” i
va destacar el paper central que
tindrà la Universitat d’Andorra (UdA) en aquest àmbit, un
cop s’hagi acabat el procés de
reforma. Bartumeu va concloure que “és indispensable, avui,
acollir les oportunitats serioses
de recuperació econòmica, en

Maragall, Bartumeu i Viladomat a l’acte de presentació de la nova associació.

formes tan variades d’inversió
com la investigació mèdica”.
Així mateix, el president de
la fundació, Pasqual Maragall,
que va comparèixer acompanyat de la seva dona i vicepresidenta de l’entitat, Diana
Garrigosa, va desitjar “que els
camins que esteu vivint facin
d’aquest país un niu de recer-

ca i investigació, perquè en
sortireu beneficiats tots”. L’expresident de la Generalitat de
Catalunya i exalcalde de Barcelona va agrair el suport rebut
des d’Andorra i va afegir que
“tenim moltes projectes i hi ha
molta feina a fer” en el camp
de la recerca per “trobar tractaments efectius”.

VISITA INSTITUCIONAL

LEGISLACIÓ

Cavaco condecorarà Bartumeu
i Vives pel servei als Dos Valires
REDACCIÓ / AGÈNCIES
ANDORRA LA VELLA

El president de la República
Portuguesa, Aníbal Cavaco Silva, aprofitarà la seva visita a
Andorra i la trobada amb el cap
de Govern, Jaume Bartumeu,
i el copríncep episcopal, JoanEnric Vives, per condecorar-los.
D’aquesta manera, Bartumeu rebrà la Gran Creu de l’Ordre de
l’Infant Dom Enrique. Aquesta
insígnia es donarà com a reconeixement a les tasques de rescat

LA NOVA ASSOCIACIÓ
L’Associació Amics de la Fundació Pasqual Maragall a Andorra va sorgir després de l’última visita del seu president,
que va demanar la implicació
del Principat en la causa contra
l’Alzheimer el 26 de novembre
del 2008. Davant d’aquesta crida, un grup reduït de ciutadans
encapçalat per Àngels Hernández i completat per Montserrat Cardelús, Pere Augé, Joan
Tomás i Miquel Álvarez, es va
implicar en el projecte per acabar creant una entitat que té
com a objectius donar suport
a la innovació tecnològica i difondre els avenços que s’aconsegueixi en la malaltia.
En aquest sentit, Hernández
va afirmar que “ens agradaria
vincular-nos a algun programa
d’investigació o recerca” i va
matisar que caldria “que ens
reporti la recerca dins el país,
no fora”. Finalment, la presidenta de l’associació va obrir
les portes a “persones, empreses i institucions que s’hi vulguin vincular”.

i de suport dutes a terme per Andorra en l’accident del novembre
passat al túnel dels Dos Valires,
en què van perdre la vida cinc
treballadors, tots ells de nacionalitat portuguesa.
La Gran Creu de l’Ordre de
l’Infant Dom Enrique és una
condecoració que distingeix la
prestació de serveis rellevants a
Portugal, tant a dins com a fora
del país, o serveis en l’expansió
de la cultura portuguesa, la seva
història i els seus valors. La dis-

tinció a una personalitat és potestat del president de la República de Portugal.
Així mateix, el copríncep
episcopal i bisbe d’Urgell, JoanEnric Vives, serà condecorat per
Cavaco Silva amb la Gran Creu
de l’Ordre de Crist. L’acte es farà
durant la visita que el president
té previst fer demà al cap d’Estat andorrà al palau episcopal.
El motiu de la condecoració és
el mateix que el de la distinció
que unes hores abans haurà re-

but Bartumeu, és a dir, el suport
en el tràgic accident dels Dos
Valires.
Cal recordar que Cavaco Silva
arriba avui a Andorra per fer una
visita oficial de tres dies, durant
els quals durà a terme tot un seguit de visites institucionals per
conèixer el país. D’aquesta manera, avui mateix visitarà Casa
de la Vall, on serà rebut pel síndic general, Josep Dallerès, i el
subsíndic, Esteve López. Demà,
entre altres autoritats, serà rebut
per Bartumeu i pels responsables
comunals d’Andorra la Vella. Al
migdia anirà al palau episcopal
per mantenir una entrevista amb
Vives. Diumenge descobrirà una
placa commemorativa al túnel
dels Dos Valires.

799 firmes pel
text antitabac
REDACCIÓ
ANDORRA LA VELLA

La campanya que impulsa una
iniciativa legislativa popular
per regular el consum de tabac en espais públics tancats
ja suma 799 signatures, xifra
que representa el 40% necessari per poder tirar endavant
la proposta. Als punts mòbils
s’ha recollit 260 signatures,
mentre que la resta s’ha aconseguit als indrets habilitats
en diferents parròquies per a
aquesta finalitat. El punt de
recollida del Comú d’Encamp
s’ha traslladat al complex.
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Bellpuig
organitza sortejos
per atreure
donants de sang
❘ BELLPUIG ❘ L’ajuntament de Bellpuig i l’Associació de Donants
de Sang de l’Urgell han organitzat per demà l’edició 2010
de la Marató de Donació de
Sang, que tindrà lloc al Club
Caixa Catalunya des de les
10.00 fins a les 22.00 hores.
Per atreure donants de sang i
premiar-ne la solidaritat, els
organitzadors han preparat
nombroses activitats, entre
les quals destaquen una desena de sortejos que regalaran des d’oli fins a nits d’hotel i sopars. A més, els assistents rebran una botella de vi
i vals per a un spa i podran
participar en concursos i actuacions musicals, entre d’altres.

Desenes de parelles de ball van inaugurar ahir, al River Cafè, la nova edició de les Tardes de Ball.

A cremar la pista de ball!

Primera jornada sobre
fibromiàlgia a Lleida

Més de 200 avis inauguren una nova edició de les Tardes de Ball al River
Cafè || El cicle comptarà amb vuit sessions i s’acabarà per la Festa Major
R. RÍOS

❘ LLEIDA ❘ Més de 200 avis de Lleida es van donar cita ahir al River Cafè vestits amb les seues
millors gales, una bona sessió de
perruqueria i moltes dosis de diversió i ritme. El motiu no era
sinó inaugurar una nova edició
de lesTardes de Ball, una de les
activitats preferides de la gent
gran que organitza la regidoria
de Serveis Personals des de fa
18 anys, i la responsable del
qual, Rosa Ball, va ser l’encarregada d’obrir la sessió inaugural d’ahir. Puntuals, a les cinc de
la tarda els membres de l’orquestra Frenesí van fer sonar els primers acords, que van aixecar de
la cadira els ballarins més impacients.
La jornada es va anar animant
amb els estils més moguts, com
el txa txa txa o la rumba, però,
sens dubte, un dels que més interès va despertar va ser el pasodoble, que va aplegar a la pista de ball més de mig centenar
de parelles, algunes amb anys
d’experiència en aquesta activitat i d’altres de principiants. Però en cap cas van importar la tècnica ni els passos, sinó les ganes
de passar-s’ho bé. I per aquest
motiu, els més grans de la ciutat
encara tenen davant set sessions
cada dijous de març i d’abril (exceptuant Setmana Santa) al River Cafè.
En la penúltima sessió se celebrarà el concurs de parelles de
ball. La clausura tindrà lloc el 6
de maig al Pavelló 3 de Fira de
Lleida, amb motiu de la Festa
Major, i s’entregaran els premis
als guanyadors.

ENTREVISTA
R.RÍOS

❘ LLEIDA ❘ La facultat de Medicina acollirà avui la primera
jornada sobre fibromiàlgia de
Lleida en què participaran
més de 200 professionals amb
l’objectiu d’intercanviar experiències i presentar la unitat de tractament del Santa
Maria.

Música a Cervera per
a malalts mentals
❘ CERVERA ❘ L’Associació de Salut Mental Ondara Sió i el
Club Social Airecel posaran
en marxa el 7 d’abril un cicle
de tallers de música per a
adults amb malalties mentals
que es portaran a terme a la
seu del Conservatori de Música de Cervera.
D’altra banda, Caser Residencial presentarà avui a Lleida la nova llar residència per
a malalts mentals que ha habilitat al seu centre per a gent
gran a Oliana i que comptarà amb 15 places, totes concertades amb el departament
d’Acció Social.

La Fundació Pasqual
Maragall, a Andorra

«Copiem els que surten a la televisió»
Magdalena
i Casimir
CAMPIONS DE L’ANTERIOR EDICIÓ

Com van començar al món del
ball?
Quan érem joves (la Magdalena té 67 anys i el Casimir en
té 72) anàvem molt a ballar,
però ho vam deixar al casarnos i al nàixer els nostres fills,
perquè teníem moltes obligacions. Fa uns anys vaig tindre

un infart (la Magdalena) i el
metge em va recomanar moure’m, així que vam decidir provar-ho i hem tornat a ballar.
Quin és l’estil de ball que més
els agrada?
La veritat és que ens agraden
tots, però el swing és un dels
que més bé se’ns dóna.
Com van aprendre a ballar?
Mai n’hem fet classes. Nosaltres ballem perquè ens agrada
i perquè se’ns passen tots els
mals quan som a la pista. Això sí, copiem els que surten

als programes de ball de la televisió.
L’any passat van ser els guanyadors del concurs de Tardes
de Ball. Què va suposar per a
vostès aquest reconeixement?
Abans havíem guanyat altres
premis en concurs a la llar, però aquest és, sens dubte, el més
important.
Tornaran a presentar-s’hi, en
aquesta edició?
No ho sabem, però segur que
no faltarem cap dia a ballar al
River.

❘ ANDORRA LA VELLA ❘ La Fundació
Pasqual Maragall compta des
d’ahir amb una associació
d’amics a Andorra, impulsada per l’Empresa FamiliarAndorrana per promoure la investigació científica de
l’Alzheimer.

Recomanen no menjar
panga ni perca
❘ MADRID ❘ L’OCU va recomanar ahir no consumir panga i
perca a l’haver-se trobat restes de pesticides en el primer
i traces de mercuri en filets de
tots dos peixos.

