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Tel. (+376) 871.830 - assegurances@becier.ad - www.becier.ad
Fundat el 1945

ota la meva vida m’ha
agradat ajudar qui ho
necessitava.” Així expli-
ca Jacqueline Pradere

els motius que l’han impulsat a cre-
ar la fundació que porta el seu nom,
presentada ara fa uns dies. La nova
entitat, que presidirà l’empresària,
alma mater del grup Pyrénées,
aposta per continuar i enfortir
aquesta activitat solidària, però sen-
se tancar-se portes i amb l’objectiu
de tocar diferents àmbits, com el sa-
nitari o l’educatiu, entre d’altres.

El secretari de la fundació, Josep
Manzano, entén que la constitució
de l’entitat és un pas lògic que agafa
la “tradició de la família Pérez”. I és
que, segons explica, “sempre s’han
destinat fons i s’ha tingut cura de les
persones del grup que podien tenir
necessitats, ja fossin treballadors
actuals o antics del grup o familiars”.
Com indica el dirigent de l’entitat,
“hi havia una comissió que estudia-
va els casos, ja fossin temes mèdics
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o d’un altre tipus, com ara l’educa-
tiu”. 

Manzano recorda que aquests
ajuts es van estendre també a altres
entitats del Principat i “fa poc més
d’un any, la senyora Pérez va deci-
dir que havia arribat el moment de
constituir la fundació”. A partir d’a-
ra, la idea és “parlar amb associa-
cions per fer ajuts concrets, organit-
zar actes de sensibilització i també
col·laborar amb el ministeri de Sa-
lut i Benestar”. Així, ara per ara ja es
treballa en la lluita contra el càncer
de mama, amb la conferència orga-
nitzada amb el prestigiós oncòleg
Josep Ramon Germà Lluch, però
també hi ha en marxa una coopera-
ció amb l’Associació de Malalts
Mentals. “Hi haurà un ajut anual i
estem oberts a altres opcions”, argu-
menta el secretari de la fundació.

El patronat de l’entitat el presideix
la mateixa Jacqueline Pradere,
acompayada de Cristina Urbiola de
Pérez i Ramon Oliva. La principal
impulsora creu ara que “si desape-
reixo, confio que els que vénen dar -
rere meu continuïn”.
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Objectiu: ajudar
L’entitat, impulsada per l’empresària, ja ha realitzat accions
vinculades a la prevenció del càncer de mama i ha assolit un
acord de col·laboració amb l’Associació de Malalts Mentals.

T
Es preveu poder

fer accions
solidàries en

diversos àmbits

L’objectiu és
mantenir la

“tradició” de la
família Pérez

RREPORTATGEALA FUNDACIÓ JACQUELINE PRADERE ES POSA EN MARXA

La via que uneix el Principat
amb Catalunya, l’N-145, va que-
dar ahir totalment col·lapsada
per segon dia consecutiu du-
rant més de tres hores. De fet,
segons va informar el Servei Ca-
talà de Trànsit, les retencions
van anar més enllà de la Seu
d’Urgell, en moments puntuals,
i van arribar fins al municipi de
Montferrer i Castellbò, acumu-
lant més de tretze quilòmetres
de trànsit lent, de turismes que
es dirigien cap al país. L’entitat
catalana també va informar
d’alguns problemes a l’N-260, la
carretera que uneix el Principat
amb el túnel del Cadí. Les re-
tencions van començar poc
després de les deu del matí, i els
moments més complicats es
van viure al migdia.

També hi va haver alguns
problemes a la xarxa viària del
país. Segons l’Agència de Mobi-
litat, la carretera general 1 va
patir problemes durant pràcti-
cament tot el matí, amb circula-
ció molt densa. A més, la neu a

les cotes altes obligava a portar
equipaments especials al port
d’Envalira. La gran afluència de
turistes que va implicar aquest
volum de vehicles ha tingut, pe-
rò, repercussions força positi-
ves. El centre termolúdic Caldea
va registrar un gran volum de
visites, sobretot durant la tarda.

Una allau de cotxes

satura l’N-145 durant

més de tres hores
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El Servei Català de Trànsit va
informar del col·lapse de l’N-
145 pels cotxes que volien en-
trar al país, i de les cues, que
van arribar fins a Montferrer.

TRÀNSIT
TRETZE QUILÒMETRES DE
CUA PER ENTRAR AL PAÍS

El centre termolúdic de Caldea
va assegurar que havia gaudit
d’una afluència de visitants
molt bona, especialment entre
les set i les deu de la nit.

TURISME
CALDEA REGISTRA 
UNA BONA AFLUÈNCIA


