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x. SanteSmaSSeS
❘ tàrrega ❘ Sant Martí de Maldà 
tindrà la seua residència mul-
tifuncional d’aquí a tretze me-
sos. Així ho va confirmar ahir 
la directora de l’associació Al-
ba, Maite Trepat, que va expli-
car que les obres començaran a 
l’abril i tenen un termini d’exe-
cució d’un any. El projecte té un 
pressupost de 2,3 milions d’eu-
ros, amb els quals es rehabili-
tarà la residència que es va co-
mençar a construir a la dècada 
dels 90 i que no es va acabar per 
falta de finançament. Un pro-
blema que pateixen poblacions 
com Castellserà, Sant Guim de 
Freixenet, Maldà o Anglesola, 
que també tenen pendent obrir 
les seues residències o serveis 
d’assistència per la falta de re-
cursos. La iniciativa ha rebut 
una ajuda d’1,5 milions d’euros 
de la Fundació Josep Anton Cer-
queda. Es tracta d’un projecte 
multifuncional que, a més de 
discapacitats, està projectat per 
atendre les necessitats de la Vall 
del Corb. Trepat va explicar que 
“generarà un gran impacte al 

territori”, ja que serà un gran 
espai que donarà cobertura a 
persones amb necessitats molt 
diferents tant com a residència 
de dia com geriàtrica. A més, es 
preveu un espai multisensorial 
en el qual podran participar es-

coles i persones amb problemà-
tiques diverses. La residència 
es va presentar en l’assemblea 
anual de socis d’Alba, al Gat del 
Rosal de Tàrrega, davant de més 
de dos-centes persones. Maite 
Trepat va explicar que l’objectiu 

d’Alba és obrir-se a nous col·lec-
tius amb altres necessitats soci-
als, com ara persones que viuen 
soles, immigrants, refugiats i 
persones sense recursos, sense 
deixar d’atendre les persones 
amb discapacitat.

L’associació alba va presentar ahir el projecte en l’assemblea anual de socis a tàrrega.
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La residència de Sant Martí de Maldà 
serà multifuncional i obrirà el 2018

equipaments serveis

L’associació Alba de Tàrrega preveu atendre diversos col·lectius al centre

Llista d’espera  
amb 700 pacients  
al Pirineu

sanitat

❘ lleiDa ❘ Un total de 727 paci-
ents estaven en llista d’espera 
quirúrgica el desembre del 
2016 a l’Alt Pirineu i Aran, 
un 11,16% més que el 2105, 
segons el departament de 
Salut (vegeu SEGRE d’ahir). 
Les xifres creixen tant en in-
tervencions menors com en 
prioritàries, com les oncolò-
giques, de cataractes o prò-
tesis de genoll i maluc.

El Solsonès prepara 
diversos actes per      
al Dia de la Dona

commemoració

❘ lleiDa ❘ El Solsonès acollirà 
diversos actes durant aquest 
mes de març per commemo-
rar el Dia Internacional de 
la Dona a Solsona, Clariana 
de Cardener i Sant Llorenç 
de Morunys. D’altra banda, 
entitats feministes criden les 
dones a una vaga parcial el 8 
de març, dia en què, a més, 
una manifestació recorrerà 
els carrers de Lleida a les 
19.00 hores.


