
Arrels adverteix que 
necessita més suport 
per atendre els sensellar 
La Fundació Arrels Sant 
Ignasi fa una crida a la 
ciutadania per col·laborar 
amb l’entitat perquè pugui 
continuar atenent les 
persones sense llar i sense 
sostre a Lleida davant la 
situació d’inflació.
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La directora d’Arrels Sant Ignasi, 

Rosa Majoral, va lamentar que 

a l’entitat “tenim problemes de 
tresoreria perquès les adminis-

tracions s’endarrereixen amb les 
subvencions” en un moment en 
el qual el nombre de persones 
sense llar que atenen augmenta, 

a causa de la situació econòmica 

actual. Per aquest motiu, Majoral 
va remarcar la importància de les 
donacions i va dir que “ens agra-

daria poder tenir més subscrip-

tors, donants sistemàtics men-

suals i trimestrals” per poder fer 
front a les necessitats de moltes 
persones en situació de carrer.

La presidenta de l’entitat va 
fer una nova crida, aquest cop 

per aconseguir voluntaris, ja que 
el voluntariat és una peça clau de 
l’engranatge d’Arrels per donar 
acompanyament, oferir serveis 
útils i generar vincles amb les per-
sones que atenen.
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Dos projectes amb participació 
de l’Institut de Recerca Biomèdi-
ca de Lleida (IRBLleida) han es-

tat finançats per la darrera Ma-

rató del 2021 dedicada a la salut 

mental. Es tracta d’un projecte 
per estudiar episodis inicials de 
pacients amb trastorn bipolar i 
un assaig per abordar els símp-

tomes persistents de pacients 

que han patit depressió. Durant 
els pròxims anys, els 81 equips 
d’investigació que duran a ter-
me els 36 projectes guardonats 
transformaran les donacions en 
respostes que ofereixin un abor-
datge integral de la salut mental 

per a la millora de la qualitat i 
l’esperança de vida dels pacients 
i de les seves famílies.

La Marató 2021 dedicada 
a la salut mental finança 
dos projectes d’IRBLleida 

L’Associació de Veïns Barri Uni-
versitat ha organitzat un túnel 
del terror que es celebra des 
d’ahir fins demà dissabte al seu 
local social, situat al carrer Alcal-

de Costa. Per accedir al terrorí-
fic circuit, a les set de la tarda, 
s’han d’adquerir entrades que 
són gratuïtes pels socis o tenen 
un preu de dos euros pels altres.

El barri Universitat celebra 
el seu túnel del terror
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L’activitat científica del servei de 
Cardiologia de l’Hospital Arnau 
de Vilanova de ha experimentat 
un desenvolupament important 
en els darrers temps. Gràcies a 

l’estabilització d’una plantilla de 
joves cardiòlegs actius, l’activitat 
científica no només s’ha incre-

mentat sinó que estan en marxa 

una sèrie de nous projectes.
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Puja l’activitat científica del 

servei de Cardiologia a l’Arnau 

La Fundació Aspros, entitat dega-

na a les Terres de Lleida en l’àm-

bit de l’atenció a les persones 
amb discapacitat, va presentar 
avui en roda de premsa el darrer 
dels esdeveniments que formen 
part dels actes de celebració del 

seu 60è aniversari. L’acte, que 
tindrà un component festiu i fa-

miliar, tindrà lloc el pròxim diven-

dres 11 de novembre a partir de 
les 17.30 hores a l’Auditori Enric 
Granados de Lleida i comptarà 
amb la presència del conseller de 

Drets Socials, Carles Campuzano, 
així com d’altres representants 
d’institucions com la Diputació 
de Lleida o l’Ajuntament de Llei-

da. L’acte es planteja com un es-

deveniment obert a tota la ciuta-

dana de Lleida.

Aspros clourà la celebració del seu
60è aniversari en un acte a l’Auditori 
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