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Solidaritat Setmana de recaptació de productes

Campanya de donació de 
productes al Banc d’Aliments
La Fundació Jacqueline Pradère doblarà els quilos aportats pels clients
A partir del dia de demà 1 de desembre i 
fins al proper dimecres 8 del mateix mes 
se celebrarà la «Campanya Anual de Re·
collida d’Aliments». Es tracta d’una inici·
ativa de la Fundació Jacqueline Pradè·
re, que compta amb la col·laboració del 
Centre Comercial Andorra 2000 i amb 
el Bancs d’Aliments (Càritas). L’eslògan 
de la campanya serà «Junts doblarem el 
nombre de quilos».
 L’objectiu d’aquesta iniciativa solidà·
ria és proporcionar al Banc d’Aliments 
d’Andorra, impulsat per Càritas Andor·
rana, productes bàsics no peribles com 
el sucre, pasta, oli, arròs, conserves o 
galetes. Aquests productes aniran des·
tinats a les persones més necessitades 
del país. 
 Així, i a partir de demà mateix, a la línia 
de caixes del Centre Comercial Andor·
ra 2000 s’habilitarà una «Taula de Bancs 
d’Aliments» on els clients podran dipo·
sitar les seves donacions de produc·
tes, que posteriorment seran lliurades al 
Banc d’Aliments. 
 D’altra banda, la Fundació Jacque·
line Pradère s’ha compromès a donar 
un quilo d’aliments per cada quilo que 
lliurin els clients durant aquests 8 dies. 
D’aquesta manera es doblarà la quanti·
tat que es lliurarà finalment al projecte so·
lidari del Banc d’Aliments.
 La Fundació Jacqueline Pradère es 

va presentar en públic el passat mes 
d’octubre. Té els seus orígens en la Co·
missió Social del Grup Pyrénées, crea·
da per la seva presidenta (la mateixa Pra·
dère) l’any 1998, amb l’objectiu d’oferir 
ajuts als empleats i antics empleats que 
patissin dificultats econòmiques deriva·
des de malalties o d’altres vicissituds de 
caire social.
 Va ser l’any passat quan Jacqueline 
Pradère va decidir fer un pas més enllà i 
transformar la Comissió Social, que ha·
via anat expandint el seu àmbit d’actua·
ció fins a col·laborar amb diferents insti·
tucions del país, en una fundació privada. 
La fundació, a més de continuar la seva 
tasca portes endins, projecta la seva ac·
ció social al conjunt del país i ofereix col·
laboració tant a les institucions públiques 
com a les associacions sense ànim de lu·
cre que pretenguin desenvolupar una ac·
ció social al Principat. 

 Partint d’aquesta idea, s’ha unit 
amb Càritas per tal d’aportar el seu gra 
de sorra en aquest projecte solidari, ini·
ciat a principis d’aquest any, que pretén 
reunir el màxim de productes bàsics i de 
primera necessitat per tal d’oferir·los a 
gent necessitada. Durant el seu primer 
any de funcionament el Banc d’Aliments 
ha atès a unes 80 famílies, tot i que ara 
estan donant suport a 35. Setmanalment 
venen a buscar els seus productes.

TONY LARA

BANC SABADELL

Voluntaris treballen al Banc d’Aliments de Càritas..

La signatura de l’acord entre l’entitat i l’associació.

El  President de l’Associació de Disse·
nyadors Professionals d’Andorra, Sr. Jo·
sep Mª Mangot i el President de Banc·
Sabadell d’Andorra, Sr. Robert Cassany 
van signar la setmana passada un Con·
veni de Col·laboració a fi de posar a dis·
posició dels membres de l’associació i 
els seus familiars un conjunt de produc·
tes i serveis financers.
 Amb la signatura d’aquest nou con·

veni, al igual que els que ja te signats amb 
altres Associacions Professionals i Col·
legis Professionals d’Andorra, Banc·
Sabadell d’Andorra posa de manifest la 
seva vinculació amb els agents econò·
mics del país. Així mateix, queda palès 
amb la signatura d’aquest acord el tre·
ball que des de l’associació de professi·
onals del disseny s’està fent per tal d’ofe·
rir les màximes prestacions i serveis als 

Acord entre BancSabadell 
i els dissenyadors del país

CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB L’ASSOCIACIÓ

ESTÈTICA SINGULAR

Els peixos Garra rufa es crien als rius 
de Turquia i tenen unes propietats cu·
ratives i estètiques valorades i con·
trastades internacionalment. S’ali·
menten de les petites pells dels és·
sers humans. La seva actuació als 
peus i a l’inici de les cames serveix per 
exfoliar, retirar les pells mortes i elimi·
nar durícies. A més, contenen un en·
zim que hidrata i regenera la pell, ai·
xí com millora la circulació sanguínia. 
Amb tot, a més de ser curatius i be·
neficiosos per la pell, proporcionen al 
client una sensació de relax.
 Aquesta opció estètica arriba ara 
a Andorra gràcies al centre d’estètica 
la Kerala, ubicat a la Placeta Monjó 
número 2 d’Andorra la Vella. Ofereix 
sessions amb els peixos Garrar Rufa 
en exclusiva al Principat. Són pioners 

Kerala, pionner 
en oferir els 
peixos turcs 
Garra rufa

al país des de fa un mes i mig, i tenen 
el certificat de garantia que indica que 
els amfibis provenen d’aquesta zona 
turca. És a dir, que són criats en hàbi·
tat natural i no en piscifactories, com 
passa en imitacions.
 La Kerala ofereix sessions de mit·
ja hora a un preu de 20 euros i els re·
sultats són visibles des de la primera 
sessió a la que se sotmet el pacient. 
L’espai entre sessió i sessió es reco·
mana que sigui de 10 dies. Posteri·
orment a sotmetre els peus a l’aqua·
ri amb els peixos, la sessió culmina 
amb l’esteticista, que llima les impu·
reses i pells mortes que han deixat els 
amfibis.

Abans d’iniciar la sessió amb un 
altre client cal esperar 15 minuts, per 
tal de netejar l’aquari i deixar·lo en 
perfecte disposició cara la nova exfo·
licació natural. La puresa i l’esterlitat 
de l’aigua estan assegurades gràcies 
a uns innovadors sistemes de filtrat·
ge. Paral·lelament, un tractament in·
tensiu amb raig UV garanteix les con·
dicions higièniques. 

A més d’exfoliar, 
contenen un enzim 
que hidrata la pell i 
millora la circulació

seus membres associats. 
 D’altra banda, la col·laboració inclou 
també la utilització de la Sala d’Actes del 

Banc per a que l’associació en pugui dis·
posar en funció de les activitats que tin·
gui previst organitzar.


