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GUIA

ALTRUISME DONACIONS

RESIDÈNCIES

Quinze lleidatans donen més
d’un milió de les seues herències

Posen en
marxa el nou
Observatori de
la Dependència

Lleida és la segona província catalana amb més llegats solidaris el 2018
SEGRE

L. GARCÍA

❘ LLEIDA ❘ Lleida es va mantenir
l’any passat com la segona província catalana en la qual es
van registrar més llegats solidaris. Segons el Col·legi de Notaris de Catalunya, un total de
15 lleidatans van donar part
de la seua herència a entitats
religioses, fundacions i ONG.
L’import total d’aquests testaments solidaris va ascendir el
2018 a més d’1,17 milions d’euros a Ponent. La majoria dels
testaments es van fer a la capital del Segrià, amb nou llegats
solidaris amb un import que va
superar els 807.700 euros. Cinc
més van procedir de donants
d’altres municipis lleidatans,
amb una quantitat de més de
358.300 euros, mentre que a la
Seu d’Urgell, una sola persona
va deixar de la seua herència
prop de 6.300 euros a entitats
socials. Si es compara amb els
del 2017, han descendit el nombre de llegats solidaris, ja que
aquell any es van registrar un
total de 25 donants amb una
quantitat de 2,6 milions.
En el conjunt de Catalunya,
l’any passat es van comptabilitzar un total de 206 testaments
solidaris amb un import aportat
a entitats benèfiques de 67,5
milions d’euros. Barcelona és
la província catalana que més
llegats i import acumula, amb
el 96 per cent del total. Segons

Institucions i
entitats reben
17 milions en
l’última dècada

L’empresa Cartaes, de Tàrrega, es va posar en marxa per un llegat.

ESGLÉSIA

Els ordes religiosos
reben més testaments
solidaris que altres
fundacions o ONG
el Col·legi de Notaris de Catalunya, del total de llegats solidaris, els ordes religiosos van
rebre un 57 per cent i la resta
va ser per a ONG o fundacions
no vinculades a l’Església. En el
conjunt de l’Estat, l’any passat
es van donar prop de 242 mili-

ons d’euros en 1.134 herències
amb aquest tipus de llegats.
Un llegat solidari ha de comunicar-se de forma explícita
en el moment de fer testament
(que té un cost de cinquanta
euros) i pot incloure béns molt
diversos com ara un immoble,
diners o un percentatge del
patrimoni.
L’únic límit, recorden els notaris, és que no pot perjudicar
la llegítima dels hereus forçosos
que a Catalunya, amb el Dret
Civil català, és una quarta part
del valor dels béns a repartir
entre tots els fills, si n’hi ha.

■ E n el s ú lt i m s on ze
anys s’han comptabilitzat 130 testaments solidaris a Lleida, per un valor de 17 milions d’euros.
El 2018 es va marcar el
rècord d’aquest tipus de
llegats, amb 25, encara que va ser l’any 2012
quan es va donar la suma de diners més elevada,
amb 5,5 milions a només
nou testaments. Un dels
exemples més recents és
la donació d’una feligresa
de 12.000 euros per reformar tres pisos socials de
la parròquia Santa Maria
Magdalena de Lleida, destinats a col·lectius vulnerables, com va publicar
SEGRE. El 2011, Càritas
Parroquial de Tàrrega va
rebre 600.000 euros del
testament d’una veïna
amb què va poder posar
en marxa una empresa
d’inserció social, la mateixa quantitat que va rebre
l’ajuntament d’Agramunt
i que va destinar a un parc
infantil.

Per analitzar les
necessitats del sector
❘ BARCELONA ❘ L’Associació Catalana de Recursos Assitencials (Acra) va presentar ahir
el nou Observatori de la Dependència, un espai d’anàlisi, investigació i innovació
sobre el sector de l’atenció a
la tercera edat orientat a la
presa de decisions. Segons va
explicar ahir el director d’estratègia de l’entitat, Toni Andreu, aquest instrument vol
anticipar-se a les necessitats
del sector, a part de visibilitzar-lo i donar-li prestigi com
a font de creació de “riquesa
i cohesió social”. Andreu va
incidir en la necessitat de
tenir dades i rigor científic
per prendre decisions intelligents en una societat cada
vegada més complexa, i va
posar com a exemple que
en els propers 20 anys el 40
per cent de les dones ingressades en residències seran
llicenciades universitàries,
per la qual cosa cal adaptar
el model a aquest col·lectiu.
També va destacar que en els
propers anys la tecnologia
tindrà un altre paper entre
els residents, ja que la generació actualment ingressada
ha estat en gran part aliena
al seu auge. En una “experiència pionera” en el sector
de la dependència a Catalunya i Europa, l’observatori
serà una font de generació
de contingut, visibilització i
establiment d’objectius.

SALUT DIA MUNDIAL
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Atenen 65
malalts
d’Alzheimer
a l’Urgell

Jornada a la UdL sobre
psicologia diferencial
❘ LLEIDA ❘ Seixanta experts se
citaran demà a la Universitat de Lleida en el marc de la
vuitena Jornada de l’Associació Iberoamericana per a la
Investigació de les Diferències Individuals. Organitzada
pel grup d’investigació Neurocognició, psicobiologia de
la personalitat i genètica de la
conducta de la UdL i de l’IRBLleida, la jornada tractarà
temes com les intel·ligències
múltiples o el paper de la salut mental en la personalitat
creativa.

La xifra s’ha doblat
en els últims anys
SEGRE TÀRREGA

❘ TÀRREGA ❘ L’Associació Alzheimer Tàrrega i Comarca contempla traslladar-se a una nova seu
més àmplia que l’actual l’any
vinent a fi d’oferir un millor
servei i atendre el creixement
d’usuaris, segons va revelar ahir
la presidenta de l’entitat, Teresa
Robert. L’associació atén actualment 65 usuaris, d’entre 47
i 91 anys, i arriba al centenar
de persones al costat dels seus
familiars, xifra que gairebé
s’ha doblat en els darrers anys.
Robert va donar a conèixer el
projecte, que serà un nou local de lloguer, en el marc de la
presentació del programa per

Uns 800.000 animals a
l’any per a experiments
L’Associació Alzheimer Tàrrega i Comarca va presentar ahir els actes del dia mundial de la malaltia.

commemorar el Dia Mundial de
l’Alzheimer, que és el dissabte
21 i que pretén sensibilitzar la
ciutadania sobre aquesta malaltia neurodegenerativa.
El programa s’iniciarà di-

vendres amb la xarrada Dret
a morir dignament amb Concepció Canut al local de socis
de la Societat Ateneu en motiu
del centenari de l’entitat. Diumenge hi haurà el gruix d’acti-

vitats amb la 18a Marxa Popular Contra l’Alzheimer amenitzada pel grup d’acordionistes
Solfa 3, la coral infantil Mestre
Güell i escala en hi-fi amb Hi-Fi
Anglesola.

❘ MADRID ❘ Uns 800.000 animals són utilitzats cada any
a l’Estat espanyol per a l’experimentació científica, entre
els quals destaquen els ratolins, ocells de corral i rates,
segons l’Acord de Transparència sobre l’ús d’animals
en experiments.

