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MUNICIPIS POLEMICA 

Acusen l'alcaldessa d'Aitona de 
vetar vigilants per ser dones 
Pujol nega discriminació i assenyala desacords amb l'empresa sobre els uniformes 
R. R. / REDACCIÓ 
1 LLEIDA 1 L'alcnldessa d'Aitonn, 
Rosa Pujo! (JxCat), va rebut
jar que dos lreballadoresd'una 
empresa de seguretat privo da 
contractnda pcr l'njuntarncnt 
s'encarreguessin de controlar 
els accessos a la Cesta que el m u· 
nicipi va celebrar dissabte a In 
nit, en el marc de In festa majar. 
Van marxar sense ocupar els 
scus llocs i una d'elles va presen
tar una qucixn davant del sindi
cal ADN Sindical, al considerar 
que hav ien estat discriminados 
pcr ser dones. L'organització va 
exigi r disculpes a Pujol, que va 
negar qualsevol discriminació 
pcr raó de genere i va atribuir 
el veto a aquestes dos vigilants 
a un dcsacord amb !'empresa. 

La vig ilan! va a fi rmar a la 
queixa que l'alcaldessn va qües
tionarque ella i la seua compn
nya "estiguessin pre parados" 
per lreballar en aquesta cele
brnció i que es va reunir amb el 
responsable deis vigilants. Sem· 
pre segons el text de la queixa, 
Pujo! haurin manifestat que no 
volia les dos vigilants, sinó "dos 
homes alts vestits denegre", que 
elles " no imposen cap autori
tat" i "no donaran bona imat
ge". El sindical va qualificar de 
"vergonyosa" l'actuaci6 de lo 
l'alcaldessn, en un emnil dirigit 
tanta ella coma ERC i el PP de 
Lleida. Es Lracta deis dos partits 
que conformen l'oposició al con
sis tori d'A itona. 

Per la seua pa rt, Pujo! va 

TRANSIT EMERGENCIES 

Mor una dona en 
una aparatosa 
sortida de via 
a Saidí 
Una jove de 18 anys 
va resultar ferida 

1 SArol¡ Una dona de 54 anys i nas· 
cuda a Bulgil ria va morir i una 
jove de 18 anys va resultar feri
da ahir al migdia en un accident 
de transita Said!. L'nccidcnt es 
va produira la carretera A-1234 
entre Fraga i Montsó, segons la 
subdclegació del Govern central 
a Osea. El sinistre es va produir 
quan un turisme va sortir de la 
via i va acabar bolcant. 

Al turisme viatjaven quatre 
persones i el conductor era un 
borne, tots ells de nacionalitat 
búlgara. Els dos passatgcrs que 
viatjaven al davant van resultar 
iHesos. 

El sinistrc es va produir des
prés d'Ossó de Cinca i a escassos 
metr·es de Saidí. Per causes que 

Un deis actes de l a festa ma)or d 'Aitona el cap de setman a passat. 

afirmar que va rebutjar les 
dos vigilants al considerar que 
!'empresa no estava presta ni el 
ser·vei tal com ho havia sol·li
citat l'ajuntamcnt. Va precisar 
que, al seu parer, el personal no 
portava unifo rmes adequats. 
Va recalcar que ellet que fossin 
dones nova tcni r cap importan
cia per prend re la decisió i va 
apuntar que altres dones han 
cxercit abans tasques de v ig i
lancia pera l'ajuntament (vcgeu 
el desglossament). 

"Una dona ha vigilat edifids 
municipals aquest estiu" 
• "Duran! aquest cstiu, un 
home i una dona s'han fet 
cilrrec de la vigililncia deis 
edificis municipa ls", va ex
plicar Rosa PL1jol, que a la 
vegada va insistir que la se
un decisió de rebutjar les dos 
vigi lants a la festa de dissabte 
res no va ten ir a ve u re amb 

lmatge d e l'accldentque es va produlr ahlr al mlgdla. 

són desconcgudes i que s'estan 
investigan!, el turisme va envair 
el carril contrari, va xocar con
tra un taltts i un arbre de grans 
dimensions, segons van infor
mar mitjans locals. La dona, de 

54 anys, va morir practicamcnt 
a !'acle. 

Fins allloc de l'accident van 
acudir di verses dotacions deis 
Bombers, algun es pa ln rlles 
de la Guardia Civil i personal 

el fet que fossin dones. En 
aquest sentit, la primera edil 
va apuntar que el consistori 
java contractar fa un mes 
una treballadora pcr a la bri
gada municipal, i quequatre 
deis vuit rnembrcs de l'equip 
de govern que ella mateixa 
presideix són dones. 

medie, en concret una UVI del 
061 de Fraga i una ambulilncia. 
Alguns mernbres del personal 
sanitari del centre medie del 
Saidí ta rnbé van acudir al lloc 
de )'emergencia. 

SEGAE 1 
Dijous. S de sctembredcl2019 

SALUT 

Avisen de la 
falta de personal 
als hospitals 
del Pirineu 
A infermeria i de 
metges especiJlistes 

REDACCIÓ 
1 TREMP 1 Cornprornís per 
Tremp (CxT), a l'oposició de 
l'ajuntament, va advertir ahir 
sobre la falla de personal en 
hospitals de les comarques 
de muntanya, i va destacar 
la dificultat percobrirplaccs 
d'inferrnerin i les de metges 
cspecialistes. Aquesta (or
maci6, vinculada al PSC, va 
assenynlar que els directors 
de centres hospitala ris del 
Pirineu ja van manifestar a 
comen~arnents d'any aquesl 
problema i van reclamar so
lucions. Va apuntar que la 
coHaboracióamb centres de 
Lleida ciutat i Barcelona per 
comptar amb especia listes 
"continua sent insuficient " 
per pal-liar el deficit de per
sonal. La portaveu de CxT, 
Sílvia Romero, va reclamar 
"un canvi en el rnodel sani
lari rural" i va a rgumentar 
que, "sense una sanitat de 
qualitat i de proximitat, les 
dificultats per vi u re en are es 
de muntanya com el Pallars 
seran insalvables per a molts 
ciutadans". El marc; passat, 
l 'aju ntnrnent de Trcmp va 
reclamar a la General ita!. 
millares en la contractació 
de personal a centres del Pi
rineu, mitjanc;nnt inccntius 
corn el pagarnent de "comple
mentsde ru ralital". Compro
mís, que va impulsar nqucst 
acord, constata que " no s'ha 
aplical cap mesura en el dia 
d'avui i la si tuació segueix 
deteriomnt-se". Va citar com 
a exemple !'Hospital del Pa
llars, amb 13 especia litats 
mediques i en el qunl nra fal
ten el40% deis especia listes. 

FAUNA 

Mésdgonyes 
electrocutades 
a la Segarra 
1 LLfiDAI Agents rura ls han tro· 
bat els cadavers de dos ci
gonyes ruortes al peu d'una 
lín ia elcctrica de la Segar
ra, setrnanes desprós que 
aquest cos de la Generalital 
denunciés In mort de desenes 
d'exemplars d 'aquestes nus 
enlínies del Segriil. D'altra 
banda, denúncies ciutada
nes van pcrmet re als agents 
rura ls poder sorprendre 1 res 
persones que pesca ven en 
un tram de la Noguera Ri
bagor~nna on esta prohibit, 
a lvars de Noguer:1. Per altm 
banda, van recuperar una 
serp d'una casa a les Borges 
Blanq\les i la van tornar al 
medi natural. 

rcolomina
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MUNICIPIS MOBILITAT 

Passos zebra cap a enlloc Uciten la protecdó de la 
carretera d'Andorra 
1 ANDORRA 1 El consell de mi
nis tres d 'Andorra va apro
var a h ir impulsar In rcdac
ció de l projccte dcfinitiu 
de protecc ió del tram de l:t 
CG-1 que va ser afectat per 
la gran allau de torra i roques 
de l'agosl passat. La licitació 
es du a terme perla via d'ur
gencia i les diferents empre· 
ses hauran de present;~r els 
projectes a bans del di a 25. 
El govern andorrii manté la 
vigilimcia de l:t zona i ha in
creme nta l la senyal ització 
a mb semafors. 

A l'avinguda Lluís Companys de Rosselló, en punts on obstacles impedeixen 
creuar als vianants 11 L'ajuntament en va corregir un ahir mateix 

R. RAMIREZ 
1 LLEIDAI Un pas de via nants 
que no permet cre unr e l cor· 
rer és una cosa inusual; pero 
trobar-se'n dos en un mateix 
cnrrer és una aut~nt ica ra resa. 
Eren fins ahir a l'avinguda Lluís 
Compnnys de Rosselló, pintats 
sobre la cal~ada que transcorre 
pnraJ.Iela a la trovessia de lacar
retera N-230. Cap deis dos no 
condu"ia a l passeig poblat d 'a r
bres que separa aquestes dos 
vi es: unes bordisses decoratives 
impedien passar. L'ajuntament 
va canviar ah ir a la tarda l'em
pln~ament d'un, menlre que no 
ha decidit a ra per ara que fer 
amb l'a lt re. 

L'alcal d !!, Josep Aba d 
(JxCat), va explicar que el con
sistori va ordenar d illuns a la 
brigada municipa 1 que canviés 
un d'aquests passos de vianants, 
pintat sobre un gual per obligar 
els conductors a reduir la velo
cital. Va quedar sense ús fa més 
d 'un any, a l plantar arbustos i 
habilitar una escala per salvar 
el desnivell respecte al carrer: In 
van construir 3 uns tres metres 
de distancia del pas zebra. Els 
operaris el van esborrar i en van 
pintar un de nou davant de ]'es
cala (vegeu el dcsglossamcnt). 

L'altre pas zebra sense utililat 
ésa l 'in ici de l 'avinguda, a la 
confluencia :tmb el carrer Ma
jor i al costal d'una parada d'au
tobusos. És a 1111 de fa d i versos 
anys i no esta ciar com va aca
bar conduint a una densa paret 
d'arbustos. Així ho va explicar 

]'alcalde, que va indicar que en
cara no han decidit que fer-ne. 

Obres al passeig d'AI-Kanis 
D'altra banda, l'ajuntnmcnt 

ha dut a termc obres per reha
bili tar el passeig de In colonia 
d 'Al-Ka nís. Aquesta actuació, 
amb un pressupost de 8.500 eu
ros, és un pas per recuperar la 
memoria d'aquest espai sorgit 
de la revolució industria 1 entre 
fina ls del segle XIX i principis 
del XX. 

Un moment dura nt la reunl6 de l'assemblea del Geoparc ahlr. 

TURISME ORGANITZACIÓ 

Un pas zebra, 
abansi 
després 
La brigada mu
nkipal va resitu
ar ahir a la tarda 
un deis passos 
zebra sense 
utilitat (a daltl 
per situar-lo 
davant de !"es
cala que dóna 
accés al passelg. 

La Seu estrena un nou 
centre de serveis 
1 LA SEU 0"\JRGELL 1 La Scu ba es
trena! el nou centre de ser
veis municipnls que ncollira 
totcs les brigndes. Consta 
d ' u n:t planta soterradn de 
1.450 metres i una planta bai
xa de 1.315. La planta baixa 
ocull un modul de ser veis i 
vcstidors. Les obres, a carrec 
de ]'empresa Ribalta i Fills, 
han d urnt 9 mesos i el cost 
de construcció d'aquest equi
pamenl ha s igut de 1.700.655 
euros. 

Primera trobada de 
dones que es diuen Urgell 
1 LA SEU O'URGELll Un g rup de 
famílies de I'Ait Urgell ha 
impulsat In creació de la 
primera Trobada Nacional 
d 'Urgells. L'acte, que prelén 
donar més visibilitnt a l no m 
d'Urgell i a 13 vegodo fomen· 
tar la seua recuperació, se
r~ aquest diumenge, dia 8, 
a la Seu d'Urgell coincidint 
amb la feslivitat de les verges 
trobades. 

El Geoparc de Tremp renova la seua 
assemblea i acorda incorporar un geoleg 
REOACCIÓ 
1 TREMP 1 E l G e o pare de 
Tremp-Montsec va renovar ah ir 
cls mcmbres de l'asscmblea dcs
prés de les eleccions municipals, 
perla qual cosa d 'nra endavanl 
la presidencia l'ocuparo l'nctual 
alcaldessa de Tremp, Pilar Ca
ses. El secreta ri sen'! MarcBaró, 
primer edil de In Pobla de Segur; 
el vicepresidcnt, !'actua l presi
den! del conse ll , Josep Maria 

Mullo!, i la tresorera, l'alcnldes
sa d'Ager, Mireia Burgués. Els 
vocols seran els edils de Vi la no
va de Mciii, Coll de Nargó, Baix 
Pallars i el consell comarcal de 
la Nogu era. 

D'nltrn banda, el coordinador 
del Geoparc, Guillem Puras, 1•a 
expHcar que l'assemblea d'ahir 
va acordar impulsar la contrac
lació d 'un geoleg a temps com
plet, jaque actualment el se1'Vei 

el cobreix personal de l'lns ti
tut Cartografic i Geologic de 
Cat:tlunya. 

Alllindar de la paritat 
La composició de In nova as

semble:t del Geop:lrc comptan\ 
amb 12 homes i 9 dones, la qua! 
cosa suposa passar d'una repre
scntació femenina del 23% a un 
del 43%, propera a la paritat, 
segons van destacar ahir. 

• XII FERIA DEL VEHÍCUlO DE OCASIÓN 
rT1E?rc-DLasión 6, 7 y 8 DE SEPTIEMBRE ~ 

PABELLON DEL S.OTET - FRAGA (HU ESCA) ...... ~ Fraga 
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Un camió bolea a I'N-230 a Alguaire 
i aboca 32.000 litres de gasoil al canal 
Es va activar el pla Transcat i ]'alerta pel vessament va afectar durant unes hores vuit municipis, entre els 
quals Lleida 11 L'abocament va contaminar el canal, una séquia, tres basses de reg i camps de figueres 
REDACCIÓ 
1 ALGUAIRE 1 Un nccidenl d'un ca
mió a l'N-230 al seu pns per 
Alguaire va obligar ahir Pro
tecció Civil de la Generalilal n 
activar dura ni vuit hores !'aler
ta del Pla especial d'emergen
cies per accidents en el l rans
port de mercaderies perilloses 
(Transcat) després que vessés 
cls 32.000 Htrcs de gasoil que 
transporlava i contaminés el 
canal de Pinyana, la séquia de 
la Piona, basses de reg i camps 
de la zona. Les localitats que 
van veure'safectades per l'abo
cament van ser Alguaire, Ros
selló, Vilanova de Segrí a, Be
navent de Segrí~, Torrefarrera, 
Torre-Se1·ona, Alpicat i Lleida. 
El conductor, de 26 anys, va re
sullar feril de carilcter menys 
greu i va ser evacua! a l'Arnau 
de Vilanova. 

L'accident es va produir a les 
9.30 hores quan una cisterna de 
!'empresa Energi VJP d'Esplu-

POL~MICA N-230 

L'accident de la cisterna es 
va produir a les 9.30 hores 
en una rotonda de la 
polemica carretera N-230 

Operarls van tirar sorra sobre la carretera p erque absorbls el gasoil del camló cisterna, bolcat a l fons de la lmatge. 

gues de Llobregat va bolear en 
una rotonda a l'altura del qui
lomet re 15 d'aquesta acciden
tada carretera, una de les que 
registro més sinistres de les co
marques de Lleida. La carrega, 
de 32.000 litres, es va abocar 
totnlment i va afectar un vial, In 
séquia de In Plana, que va que
dar totalment contaminada, el 
canal de Pinyann, alguns camps 
de figuercs, tres basses de rcg i 
algun ramal menor, segons va 
informar Protecció Civil. 

L'ajuntnment d'Aiguairc va 

portar sorra fins allloc per ab
sorbir les restes del producte a 
la carretera. Després aquesta 
sorrn va ser lransportada fin.s 
a un gestor autoritznt de Cons
tan tí, a Tarragona. 

Respecte a l'afectació a la sé
quin i al cannl, tcniot en comptc 
que alimenten una xarxa de reg 
complexa, !'Agencia Catalana 
de I'Aigua va sol·licitar a Emer
gcncies que avisés els municipis 
d'Aiguaire, Rosselló, Vilanova 
de Segrili, Benavent de Segria, 
Torrefn rrcra, Torre-Serono, 

SUCCESSOS EMERG~NCIES 

Un parapentista aterra 
a l'academia de Talarn 
A. GUERRERO 
ITALARN 1 Un pnrapentista de nn
cionalitat danesa va fer ah ir a la 
tarda un aterratge d'emergencia 
a I'Acadcmin General Basica de 
Sotsoficials de Talarn. L'ater· 
ratge for~ós es va produi1· cap 
a les 16.45 hores, quan el para
pcntista, que s'havin enlairat 
d'Ager, va patir una perdua de 
sustentació de l'apnrell per un 
convi d'nirc i es va voure obli
ga! a descendir quan sobrevo
lava !'academia militar, segons 

van explicnr fonts del centre. 
El parapentista va resultar iHcs 
després de la maniobra d'emer
gencia. Fins a llloc es va des
pla~ar la Guilrdja Civil, que va 
retornar al pampenlista a Ager. 
Des del ccnll·e formaliu mili
tar van informar que durantla 
jornada d'ahir una vicntcna de 
parapents van sobrevolar les 
instaJ.Iacions. No és 1:1 primera 
vegnda que possa un inciden! 
com aquest. N'hi va ha ver un 
altre fa un parell d'anys. 

Alpicat i Lleida, jaque podien 
veure's afectats. L'alerta va du
rar unes hores. Els treballs per 
retirar el gasoil vcssat es van 
allnrgar durant tota l a jornadn. 
al voltant de les 18.00 hores es 
va desactivar !'alerta. 

La Generalitat contada amb 
l'empresa perque se'n faci carrec 

lanotkla, 
a U~IdaTV 

s~·!2. 
~•lvl<looal 
mbblhmb<icodl 

• La Agencia Catalana de 
Residus va contactar amb 
!'empresa del camió sims
trat per fer el seguimenl de 
les mesut·es i actuacions que 
ha de prendre com n res
ponsable del producto que 
transpo1·tava. 

D'altra b:mdo, la carretera 
va montcnir tallat un carril 

Plantacions de mariaaAgramunti Maials• Un veí d'Agramunt i 
un nitre de Lleida va o ser detinguts dimo rts pcr ser els suposats 
responsables de sengles plantacions de marihuana a Agramunt 
(80 plantes) i Maials (70 plantes). 

de circu lació i es va donar 
pas alternatiu flns passades 
les 18.30 hores, 9uan va (inn· 
litzarel dispositm. Alllocde 
l'accident van acudirels M os
sos, SEM, Bombers de la Ge
ncralitat i opernris de la vin. 
Així mateix, els Bombers van 
buidar les basses afectades 
per l'obocament. 

Ferit en un accident 
laboral a Ager 
1 AGER 1 Un operari va resu l
tarferit en una cama dcsprés 
de quedar atrapa! en uns tre
balls d'excavació a Ager. Un 
altre opcrari va resultar fcrit 
al caure d'una escala al col
legi Arabell de Lleida. 

lncendi de vegetació 
agrícola a Pinell 
1 PINElll Cinc dotacions ter
restres idos d'aeries van !re
bailar ahir en un incendi de 
vcgetoció agrícola a Pinell 
del Solsones que va calcinar 
2.000 metres quadrats. 
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GUIA 
36 ~eure. Un total de 39 establiments 

participen en la ruta de la tapa. 

SEGAE 
Oijous. S de sctembredcl2019 

42 ~rtamens. Tot a punt pera la 39 • 

www \egre com/guta 
edició de Firanrrega. 
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MEMORIA HIST0RICA OBITUARI 

Emotiu últim adéu a Conxita Grangé 
I.:última supervivent de Ravensbrück havia nascut a Espui i vivia exiliada a Tolosa, on va ser 
homenatjada 11 Avui comencen els treballs de la fossa de la Guerra Civil de Foradada 

REOACCIÓ 
ITOLOSA 1 Emotiu comiat, nhir, a 
Conxita Grangé (Espui, 1925), 
últimn supervivent catnlann 
deis camps de concentrnció i ex
termini nnzi, que va ser depor
tada a Rnvensbrtlck. Desenes de 
persones es van alansnr fins a l 
municipi de Comabarriu, a prop 
de Tolosa, on va morir el dia 27 
d 'agost, perdonar l'últim adéu 
a Grnngé, entre les qunls estro
baven la consellcra de Justfcla, 
Ester Capelln; la djreclora de 
Memora Democrñtica, Gemmn 
Domenech; i el direclor del Me
morial Democratic, Jordi Font. 

Durant la cerimonia, Capelln 
vn cxpressar l'agrai'mcnt de In 
Gencralitat "per tota una vida 
marcada per i'holocaust i la Hui
ra contm e l feixismo". 

En aquest sent it,la titular de La consellera de Justicia, Ester Capella, va asststlr a htr al funeral de Conxlta Grangol a Tolos ... 
la cartera de Justicia va afegir 
que "esfor<¡os com els de Grangé 
per revelar la barbarie nazi són 
un nntídot contra el ressorgi
ment de les ideologies inspira
des e n l'odi". 

Els homenatges a Grang~ con
tinuaran dissabte a la Pobla de 
Segur amh i'actc Histories de 
vida de l'antifei:dsme, l'e.·dli i 
la deportació, una 1 robada per 
commcmorar·la lluita antifei
xista organitzndn pe! Memorial 
Democriuic i i'ajunlament del 
municipi. 

D'nltrn bondn,avuicomencen 
les excavacions a la fossa de la 
Guerra Civil de Foradada, en la 
qual es preveu trobar a lmcnys 
un cos. En e ls últims dos anys, e l 
PI a de Fosses de la Generalitat 
ha obert 21 fosses i ha recupera! 
292 cossos. Desenes de persones es van atansar a donar e l seu últlm adéu a la lleldatana. 

SALUT HA BITS BALAN~ INICIATIVES 

LESCLAUS 

Conxlta Grangé. 

Uuita antifehlista 
1 Nascuda a E.spul el6 d'agost 
del 1925, Conxita Grangé va 
llultar des de molt jove con· 
tra el felxlsme. El malg del 
1944 va ser detlnguda per 
la Gestapo ambla seua cosl
na i la seua tleta, Elvlra lbarz 
(natural de Mequinensa), 1 les 
tres van ser deportad es a Ale
manya. Van viatjar dos meses 
en l'anomenat ' tren fantas· 
ma• que va travessar Fran~a. 
Després de passar pel camp 
de concentració de Dachau, 
van ser lnternades a Ravens
brück, on va estar un any. 

Preservar la memoria 
1 Grangé va dedicar tota la 
seua vida a explicar l'experl
~ncla als més jo ves per man
tenlr viva la membrla de les 
dones deportades 1 ho tela 
des del Muse u de la Reslst~n
cia lla Deportacló a Tolosa, 
on es va instaHar després del 
final de la guerra amb el seu 
marlt, Josep Ramos. 

La meitat deis joves han 
provat un cigarro electronic 

Neurolleida, d'Aspid, ha ates divuit 
joves des de la seua creació el 2018 

REDACCIÓ 
ILLEIDA 1 Un de coda dos cstu· 
diants d'entre 14 i 18 anys ha 
provat a lguna vegada el cigar
ro electronic, segons !'última 
cnqucsta Estudcs del ministeri 
de Sanitat, que constata l'aug
ment del consum, ja que fa dos 
anys un de cada cinc d'aqucsts 
menors assegurava haver ut i
litzat aquests dispositius. Es 
trocla encara de dades provi
sionnls que ah ir va explicar In 
delegada del Govern pera 1 Pla 

Nacional sobre Drogues, Azuce
n:. Martí, durnnt la prescntació 
d'una campanya institucional 
del ministeri de S::mitat contra 
e l tabac, dirigida cspecialment 
als mésjoves. La ministradeSa
nitat, María Luisa Carcedo, va 
insistir que les noves formes de 
fumar com e l tabac de picadu
ra, les pipes d'nigua, el cigarro 
e lectronic, el tnbac sense com
buslió o el vaporeig creen tnmbé 
addicció i són perjudicials pera 
la salut. 

REDACCIÓ 
ILLEIDA 1 Ln Unüatlnfantil i Ju
venil de NeuroLleida, un deis 
serveis de l'associació Aspid, 
ha ates des de la seua crenció 
e l man;del2018lln total de 
18 nens i nenes, la gran ma
joria petits amb problemes de 
dislexi.a, rctnrd en la parla, 
autisme o dHicit d'atenció i 
hiperactivitat. 

Així matcix, tumbé van 
abordar casos de nens amb di
ficultats en l'ambit academic 

per disfonia (un trastorn de In 
qualitot de la veu que es pro
dueix per malalties a la zona 
de les cordes vocals). 

Concrctamcnl, es va aten
dre nou nens durant del2018 
i uns a l tres nou duranl e ls p ri
mers set m esos d'aquest a u y. 
En total, des de In posada e n 
marxa d'aquest servei s'han 
efectual 194 sessions, la gran 
mojoria de logopedia infantil i 
neuropsicologin. 

De cara a aquest nou curs 

Aspid hn programa! pcr al mes 
de novcmbre les XXIV joma
des tecn iques, centrarles en e l 
trnstom específic del llenguat
ge titulad es "Actualització, fa
mília i escola". A més també 
s'impartiran qualre conferen
cies pera famílics i t'.SColes que 
tractoran sobre In deglució i la 
parla, el desenvolupament cog
nitiu infantil,l'aprenentatge, el 
desenvoluprunent del ilcngual
ge, les habilitots comunicatives 
i la dislexia. 

rcolomina
Resaltado
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