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El Dia Mundial contra el
càncer de mama ha estat
l’escollit per la Fundació
Jacqueline Pradère per rea-
litzar la seva presentació
oficial «Aquesta fundació
té els seus orígens en la Co-
missió Social del Grup Py-
rénées», va explicar el se-
cretari, Josep Manzano,
que va afegir que «prete-
nem mantenir les accions
dins del Grup Pyrénées,
però també projectar les
nostres accions socials a la
població en general». La in-
tenció de la fundació és re-
alitzar 4-5 accions d’interès
per al país, però, com va re-
conèixer el mateix secretari,
«encara estem intentant

identificar els temes que
poden ser d’interès per la
població». Els objectius per
la fundació són que «la
gent d’Andorra, en el futur,
ens vegi com una eina so-
cial per al desenvolupa-
ment».
El primer acte ha estat

una conferència a càrrec
del doctor Josep Ramon
Germà sobre el càncer de
mama. El doctor va voler
conscienciar de la im-
portància de la detecció
precoç d’aquesta malaltia.
«Andorra té, des de fa tres
anys, el mateix programa

de prevenció i diagnòstic
del càncer de mama que a
Catalunya», va explicar el
metge, que va donar un
llum d’esperança a les do-
nes que pateixen aquesta
malaltia en el fet que «el
85% de les dones, amb una
lesió de 2cm, es guareixen». 

La Fundació Jaqueline Pradère vol projectar
les seves accions a la població en general
Els orígens de l’entitat són a la Comissió Social del Grup Pyrénées que ajudava els seus treballadors

SOLIDARITAT

Per la seva presentació,
la fundació va triar una
conferència sobre el
càncer de mama a càrrec
del doctor Josep Ramon
Germà.

A.LL.

Andorra la Vella

Josep Manzano, Jaqueline Pradère i Josep Ramon Germà, a la presentació de la fundació.
A.LL.

Un any més l’Associació
de Celíacs d’Andorra
(ACEA), celebrarà dis-
sabte vinent a Aina, Ca-
nillo, la Diada de l’infant
celíac. Enguany, però,
aquesta entitat ha deci-
dit canviar el format de
la jornada ja que vol de-
dicar aquesta trobada a
totes les franges d’edat.
Per aquest motiu, a ban-
da d’activitats destina-
des als infants també
s’organitzarà una taula
rodona centrada en la ce-
liaquia que comptarà
amb la participació d’un
metge pediatre i una die-
tista.

Les inscripcions de
tots aquells interessats a
participar a la Diada de
l’Infant Celíac es poden
formalitzar avui a través
del correu electrònic ce-
liacs@andorra.ad o bé
trucant al telèfon 33 43
53.
La diada començarà a

la una del migdia a la ca-
sa de colònies Aina amb
la trobada de tots els
participants. A les dues
els assistents podran
gaudir d’un dinar per a
tota la família. A les qua-
tre de la tarda es celebra-
ran tallers lúdics per als
infants que hi assisteixin
i al mateix temps hi
haurà la taula rodona
centrada en la celiaquia.

El Comú d’Andorra la
Vella ha habilitat tretze
noves places d’aparca-
ment de lloguer per a
vehicles pesants a l’A-
parcament Avinguda Sa-
lou. En aquest pàrquing
de limitació horària,
equipat amb parquíme-
tres, destinat totalment
fins ara als turismes, s’hi
ha habilitat una zona es-
pecífica per a camions,
exclusiva per als abo-

nats, que ocupa la meitat
de la superfície. L’espai
destinat als camions per-
met l’estacionament de
vuit tràilers de 16,5 me-
tres de llargada, un ca-
mió de 10 metres i quatre
camions de 8 metres.
El preus del lloguer

trimestral de les places
d’estacionament són per
les de 20 metres, 360 eu-
ros / trimestre, per les
de 10 metres, 170 euros /
trimestre; i per les de 8
metres, 170 euros / tri-
mestre.

Els celíacs celebren
dissabte a Aina la
seva diada
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La capital té 13 noves places
de pàrquing per a camions
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