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El Pallars Sobirà plora Flora Cadena

Aquesta primavera
serà un “malson”
per als al·lèrgics

Impulsora de l’estació d’esquí de Llessui, d’Aigües del Pallars i de l’Hotel Condes del
Pallars || Rialp, la seua localitat natal, li va dedicar el carrer principal en reconeixement
❘ LLEIDA ❘ La coneguda empresària
Flora Cadena Senallé va morir
diumenge a Barcelona, on va residir en els últims anys, tot i que
mantenia una forta vinculació
amb la seua localitat natal, Rialp, on passava llargues temporades, especialment a l’època estival. L’empresària, d’avançada
edat, va ser una dona avançada al seu temps en molts aspectes i en el seu ampli currículum
professional destaca com una
gran emprenedora, una tasca
sempre difícil però encara més
per a una dona a mitjans del segle passat. En la seua trajectòria
destaquen iniciatives empresarials tan rellevants com haver sigut la impulsora, per exemple,
de l’estació d’esquí de Llessui,
de la societat Aigües del Pallars
i de l’Hotel Condes del Pallars.
La pèrdua d’aquest personatge amb majúscules és sentida no
només a Rialp sinó a tot el Pallars Sobirà, una localitat i una
comarca per a les quals sempre
estava pensant en noves iniciatives a favor del seu desenvolupament.
L’alcalde de la localitat, Gerard Sabarich, recordava ahir
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❘ MADRID ❘ La primavera, l’estació de l’any més temuda
pels al·lèrgics, arriba en un
any amb “unes concentracions molt altes de pol·len” a
causa, en gran part, dels alts
índexs de pol·lució que faran
que més d’un al·lèrgic visqui
un autèntic “malson”, segons
Javier Subiza, membre de la
Societat Espanyola d’Al·lergologia.
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Els malalts de sida
afirmen que encara
estan discriminats

Flora Cadena (al centre amb unes flors), a qui Rialp va dedicar un carrer, era molt estimada al Pallars.

com en la seua última conversa amb Flora Cadena aquesta li
havia comentat que estava “pensant en alguna cosa per ajudar
el poble de Rialp”. La localitat
també va saber reconèixer la seua figura i, de fet, el carrer prin-

cipal del municipi porta el seu
nom.
Treballadora inesgotable i dona amb contactes, sempre intentava donar rellevància a Rialp i,
a tall d’anècdota, va portar fins
al Pallars Sobirà el llavors jove

ministre del franquisme Manuel Fraga perquè inaugurés l’Hotel Condes del Pallars. La seua
vida va quedar reflectida al llibre biogràfic Flora Cadena: una
voluntat al servei del Pallars, de
Llorenç Sànchez Vilanova.

❘ MADRID ❘ Trenta anys després
del primer diagnòstic deVIH,
els malalts de sida continuen
estant discriminats, especialment en els àmbits laboral i
sanitari, que copen la meitat
de les consultes realitzades
per aquestes persones, segons
l’informe 2010 de l’Observatori de Drets Humans iVIH/sida de REDVIH (Xarxa Comunitària sobre elVIH/sida d’Espanya).
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Rosa Utgés Graño

(A.C.S.)
El poble de Rialp expressa el seu més profund condol per la
pèrdua de la senyora Flora, emprenedora i persona il·lustre que
estimava el seu poble.

(Rosita de Cal Sales)
Que morí el dia 21 de març als 87 anys, després de rebre els Sants
Sagraments i la Benedicció Apostòlica.
(A.C.S.)
Els que t’estimem us demanem una oració pel seu etern descans.
En assabentar els seus amics i coneguts de tan sentida pèrdua, els fan saber que
els actes de funeral i enterrament tindran lloc avui dimarts, 22 de març, a les
12.00 hores, a l’església parroquial de Santa Maria Magdalena.
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