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El Supremo aleja de Lleida el arte
de Sijena que 'emigró' con ell 55
...,. Declara nula la
compra porque las
vendió la orden de
Valldoreix en lugar
de la \propietaria'

El Govern, que es
el q ue adquirió las
ob ras, ve un \\grave
precedente" en la
Sentenc ia ULTURA I PAG. 3D-31

La Diputación
èlabora un plan
para impulsar
las energías
renovables
Ha iniciada una línea de trabajo junta a otras administradones para definir el Pacte
Territorial Soste nible de les
Energies Renovables, para impulsar y ordenar estas energías. COMARQUES I PAG 17

FOTO: M. Uuvich (ACN) f El 'conseller' visitó ayer la Vall de Boí y abogó por las pistas abiertas para mantener los empleos

El Arnau alerta de que hay ((familias
enteras" contagiadas de Covid-19
El responsable de Covid-19 del
Hospital Arnau de Vilanova, José Luis Mora les-Rull, explicó
ayer que la situación actua l ~
"practicamente idéntica a la del
pico del octubre". lndicó que el
20% de los pacientes que llegan
al hospital acaban ingresados.
Ademas, la tercera parte de los

que ingresan a las plantas de Còvid-19 son semicríticos. En cuant o a los índices de la pandemia,
las comarcas de la demarcación
del Solsonès, les Garrigues y el
Aran son las de peor riesgo de
rebrote de Catalunya, un riesgo
que sigue subiendo en la plana.
Ponent registró ayer dos muer-

tes mas y 177 nuevos contagios
y mas de 10.000 personas de la
demarcación han recibido la vacuna. Por otra parte, el Covid-19
causó la muerte ayer a dos resident es mas del geriatrico de Solsona y, según informó el centro,
ya son 14 las muertes provocadas por el brote del coronavirus.

COMARQUES I PAG. 16

El edificio
anexo al centro
no se dedicara
al coronavirus
I El Govern
prolonga las
restricciones
una semana
1

TEMA DEL DIA PAGINAS 3-9

Los partidos
deciden boy si
se aplazan las
elecciones del
14 de febrero
Expertos en derecho afi rman
que si no hay un consenso entre las formaciones políticas, la
decisión de la fecha recaera en
la justicia. Las previsiones sobre los índices de la pandemia
no son buenas y aconsejan
que las eclecciones catalanas
se aplacen. ACTUAL I PAG. 21

NINGUNA EMPRESA
OPTA A MANTENER
Y ACONDICIONAR
LOS CAMINOS DE
TIERRA DE L'HORTA
LOCAL I PAG. 12
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Malalt$ alegres
a meva àvia es una malalta alegre des de fa anys,
a més de metgessa. Sento que no es tracta d'un
caràcter superficialment optimista, sinó d'alguna
cosa profunda, quelcom de veritable. Transmet que la
vida és bella i que no està aquí per passar-ho bé sinó
per estimar, per caminar pel camí just, llum inós, ple de
fe. Però noto que últimament passa algunes pors que
no s'havien donat abans.
He preguntat i em diuen que li han afectat les notícies
sobre la llei de l'eutanàsia a l'Estat espanyol. Sempre
havia confiat cegament en la seva professió, en els metges, però ara dubte d'a lgun. Noto que se sent dèbil, sap
que perd facultats mentals. Em diuen que ella creia en

la defensa inqüestionable de la vida, el jurament hipo- · o menys llarg, amb certa qualitat de vida; i acompanyar-los
cràtic dels sanitaris, protegia i es sentia protegida i ara
aquest temps és el millor regal que ens podem fer els qui
resulta que aquesta llei esborra aquestes seguretats.
l'estimem. Si, actualment, que encara l'eutanàsia no està
No entenc de lleis ni de medicina, ella sí.
aprovada, ja l'apliquem d'aquesta manera tan misericordioEI que sí veig és que crea indefensió en persones com la sa, que ens passarà quan sigui legal? Potser desapareixerem
meva àvia, persones grans, malaltes, les persones més
sense advertir-ho, sense consentiment i precipitadament.
dèbils.
Els malalts i/o familiars que vulguin allargar el procés
d'incertesa de salut-malaltia, seran vistos com a uns
u el Navarro II Lleida
egoistes, que no els importen les despeses ni la feina
que ocasionen a la Sanitat Pública, o són uns cagadubtes que no s'acaben de decidir.
No us preocupeu, no el deixarem patir". És la fraEn el fons d'aquests luctuosos esdeveniments, hi rau un
se consoladora que et diuen els metges davant la
principi de facto que s'està fent inqüestionable: la permalaltia complexa d'un fami liar amb poques essona
és ama de la seva vida, i cap altra instància : instituperances d'allarga r la vida. Ves per on !, que et fan un
ció, principi ètic o religiós hi poden interferir. Així, sense
favor ín extremís. Després, què passa? Doncs, que l'experiència et diu que alguns encara gaudeixen d'un temps, més
cap altre referent, tot és relatiu.

"No el deixarem patir"
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El futur del Pirineu: la salut

PORTAVEU DE COMPROMÍS PER
TREMP A L'AJUNTAMENT DE TREMP

a un any llarg, exposàvem en aquest diari la necessitat urgent de posar la sanitat pública rura l
a l'agenda política. La manca de personal sani~ari a Catalunya i d'un model per a l'entorn rural s'ha
tornat a manifestar de manera notòria en la crisi sanitària provocada per la Covid-19 o en la tragèdia en
residències de gent gran a Tremp, la Pobla de Segur
o la Seu d'Urgell. Sembla que si no es produeixen fets
de dimensions tan crues com els que ens colpeixen, la
precarietat, a tots nivells, tendeix a acceptar-se i fins i
tot a interioritzar-se. Però la resignació no és una opció en aquest problema, per tant, cal tornar a posar
de manifest que el sistema sanitari no urbà necessita
mesures urgents per sobreviure.
E"'rí els últims anys, hem reclamat a Salut actuacions
que millorin la capacitat de contractació dels hospitals
públics de muntanya, fent efectiu, per exemple, el pagament de complements de ruralitat als professionals.
A data d'avui, aquesta mesura encara no s'ha aplicat, malgrat que la consellera l'hagi anunciat en diferents instàncies
i malgrat que el Parlament de Catalunya aprovés millorar la
cobertura del servei públic de sa lut en l'àmbit rural i frenar
la pèrdua de professionals.
Incentivar el personal sanitari de les zones de muntanya
amb el pagament d'un complement de ruralitat -com ja
succeeix en el cas dels professionals de l'atenció primàriaajudarà a garantir que es cobreixin les vacants actuals; en
d'altres àmbits, però, s'han d'articular altres incentius laborals i formatius que ajudin a atreure i fixar personal sanitari al Pirineu . En aquest sentit, els professionals reclamen
el reconeixement de la carrera professional del personal
que decideixi treballar en serveis de salut de ,muntanya, la

atenció especial, tan imprescindible com és, hauria de
ser liderada per Sa lut. Aquest conjunt d'accions garantiria l'equitat d'accés als serveis públics dels pirinencs
i pirinenques, que és del que es tracta.
Davant de la situació plantejada, s'ha d'insistir en el
fet que disposar d'una Regió Sanitària de l'Alt Pirineu
amb plenitud de competències no és una reclamació
insignificant. La subsidiarietat en què es troba actualment aquest ens gestor respecte de la Regió Sanitària
de Lleida en limita la capacitat operativa i la participació del territori en la gestió sanitària pública. Es
pot entendre que les particularitats de la zona facin
necessària la presa de decisions des del territori i l'autonomia en la gestió; així doncs, per què des de 2012
la gestió sanitària de l'Alt Pirineu ha de dependre de
,.. Lleida i no es pot autogestionar com s'havia fet amb
anterioritat?
La continuïtat del model assistencial i del propi sistema sanitari públic en les zones de muntanya està en perill
perquè, com en altres àmbits del món rural, la fidelització
i la captació de talent com també la innovació tecnològica
són els elements estratègics de desenvolupament. Per cont ra, el sector sanitari es veu afectat" per la falta de professionals i per la desinversió en infraestructures, en equipaments, en tecnologia, que l' ha caracteritzat l' última dècada.
Queda clar que mantenir els serveis sanitaris de proximitat i de qualitat és fonamenta l per a les zones rurals, amb
població aïllada, dispersa i envellida, per tant, trobar la fórmula per incentivar els professionals sanitaris i per invertir
en l'actualització i la modernització d' infraestructures i equipaments ajudarà poderosament a garantir el futur, el futu r
del Pirineu.
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potenciació de la docència i la recerca en el nostre entorn
cobrint el temps que els professionals destinin a aquestes
tasques tant en temps de dedicació com en desplaçament
a d'altres centres o el compliment dels ràtios mínimes aconsellades per les associacions i col·legis professionals, així
com els estànda rds fixats en l'atenció primària per població
assignada/atesa corregida per la dispersió geogràfica. En
definitiva, demanem reforçar el finançament i les dotacions
de professionals dels serveis de salut de muntanya per tal
que continuïn essent referents territorials que evitin desplaçaments als centres sanitaris més grans. Precisament, la necessitat de potenciar la coordinació i la col·laboració entre
centres de sa lut tant del mateix àmbit territorial (hospitals,
atenció primària, salut menta l, t ransport sanitari, residències, etc.) com de diferent nivell hospitalari mereix també
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El Govern vol reparar danys en
camilis afectats per les nevades
amb el PUOSC de manteniment
Budó diu que recuperar-lo servirà per garan~r la
inversió per "carreteres secundàries" importants
Els Torms
OR IOL BOSCH (ACN)
El Govern vol recuperar el PUOSC
de manteniment, un pla financer
per al manteniment de pistes i
camins municipals de petits pobles, que va deixar d'estar operatiu al 2017. Així ho va assegurar
ahir la consellera de la Presidència, Meritxell Budó, en una visita
a punts de les Garrigues afectats
pel temporal Filomena, on hi ha
hagut desperfectes en aquestes
"carreteres secundàries" importants per aquesta zona del país.
Budó va reconèixer que als
ajuntaments petits amb dificultats de pressupost els costa mantenir aquestes vies i per això "és
evident" que des del Govern cal
"acompanyar-los" en aquesta
despesa. La consellera també ha
visitat finques d'oliveres que han
patit "estralls" amb el trencament de branques pel pes de la
neu. Segons Budó, el PUOSC de
manteniment és una eina que al
seu dia havia estat molt "important i necessària", ja que suposa

FOTO: T. Alcantara/ La consellera va visitar ahir les Garrigues
una inversió econòmica i de recursos des de la Generalitat que
es trasllada directament als municipis per fer front a les despeses derivades de tenir en bones
condicions els camins i pistes així
com carreteres secundàries. Episodis meteorològics com les nevades del temporal Filomena són
un agreujant en el manteniment

d'aquestes vies de comunicació i
per exemple en el cas dels Torms,
a- les Garrigues, hi ha hagut importants danys a la pista que comunica el poble amb Bellaguarda.
La consellera de la Presidència va remarcar que el PUOSC de
manteniment és una "eina de país" de la qual en podrien disposar
tots els ajuntaments, com havia

passat anteriorment quan estava
en vigor. Segons Budó, l'executiu
ha començat a treba llar ara en la
seva recuperació i per tant encara no es poden fixar xifres econòmiques pel que fa als ajuts a què
es podran optar. Així mateix, va
apuntar que tampoc s'ha fet encara una quantificació dels danys
per les nevades del passat cap de
setmana, ni a les Garrigues ni a
les comarques de la demarcació
de Tarragona més afectades pel
temporal, ja que encara no es pot
accedir a molts punts per l'acumulació de neu .
Budó va visitar les Garrigues
per comprovar els danys pel temporal i va comença r la seva visita
a les Borges Blanques per després seguir cap a l'Albagés on va
anar a fi nques d'oliveres que han
patit trencament de branques pel
pes de la neu.
D'alt ra banda, la subdelegació
espanyola ha repartit 20 tones de
fundents a aquests municipis per
garantir la seguretat en els seus
carrers.

Escoles obertes
a Ponent però
transport
suspès al Jussà
il~t Urgell
A les comarques de Ponent ahir van poder reobrir
tots els centres educatius,
després que alguns hagin
hagut de romand re tancats per les nevades del
cap de setmana. En aquest
sentit, sí que continuaven
tancades dues escoles del
Priorat per perill de neu i
gel: l'Escola Llicorella - ZER
L'Aglà de Gratallops, amb
20 alumnes, i l'Escola Pius
Xli - ZER L'Aglà d'El Molar,
amb 19 alumnes. Pel que
fa al transport escolar, continua suspès parcialment a
l'Alt Urgell i e1 Pallars Jussà.

Millora la situació
a les carreteres i es
desactiva l'alerta
per l'onada de fred
La situació a les ca rreteres de
titularitat de la Diputacio de
Lleida millora i ahir a la tarda
es redu ia el perill de plaques
de gel a quatre carreteres: la
Pobla de Cérvoles, Vilanova de
Meià-Camí de Llimiana, Noves
de Segre-Espaén i Coll de Corn iols-Sant Salvador de Toló.
D'altra banda, Protecció Civil va
desactivar ahir l'alerta del Procicat per l'onada de fred.

Consultes d'afectats per la
nevada per saber els danys
que els cobreix l'assegurança
Des del Col·legi de Mediadors de Lleida
destaquen que cal documentar-ho tot bé
FOTO: Aj. Aitona/ lmatge de les tasques que s'estan duent a terme

Lleida

a tenir en compte davant d'una
J.C.
situació com aquesta per asseArran de la nevada del cap de setgurar-se que hi pot haver una inmana, moltes persones han patit-. demnització. En primer lloc, resafectacions en les seves propiesalta que cal que es documenti
tot sobre el sinistre, amb imatges
tats i han hagut de consultar amb
mediadors si els danys els els coi amb vídeos. Així mateix, després
bria l'assegurança . Segons explica
cal fer les declaracions en els terminis pertinents i, finalment, poJavier Barbera, president del Collegi de Mediadors i Assegurances
sar-se a mans dels professionals.
de Lleida, hi ha tres passos clau
En aquest sentit, Bacbera defensa

que és important comptar amb
un professional perquè li garanteix l'assessorament.
El president del Col·legi de
Mediadors i d'Assegurances de
Lleida remarca que "és la nevada més gran que hem tingut els
darrers anys i són coses amb les
quals no hi penses, fins que passen". És per això que defensa que
ca l "anar a buscar cobertures".

Aitona retira la neu del cementiri
amb la col·laboració dels veïns
Les tasques per retirar la neu
encara continuen en diverses
poblacions. L'Ajuntament d'Aitona està netejant el cementiri
municipal per enretirar la neu

caiguda al llarg dels darrers dies
pel temporal Filomena. Cal destacar que l'actuació compta amb
el suport i la coHaboració dels
veïns i vei'nes del municipi.
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La Diputació prepara un Pacte
Territo~ial per donar un impuls
ordel)at a les energies sostenibles
,

Es treballa des del Patronat de Promoció Econòmica
Lleida
REDACCIÓ

La Diputació de Lleida a través del
seu Patronat de Promoció Econòmica ha iniciat una línia de treball
per impulsar junt amb diferents
administracions el que s'anomenaria el Pacte Territorial Sostenible de les Energies Renovables
i que definirà les condicions territorials en les quals promoure
l'energia neta de manera ordenada i beneficiosa per al conjunt
del territori. Així ho va anunciar
el president de la Diputació, Joan
Talarn, en el marc d'una entrevista a Lleida TV.
Davant l'increment de propostes per instaJ.Iar centrals eòliques
i solars a la demarcació de Lleida,
aquesta proposta en la que treballa la Diputació vol evitar una cursa desbocada per acollir aquest
tipus d'instaJ.Iacions sense una
planificació global i territorial. De

Marta Vilalta (ERC)
exigeix que s,acabi
"l'infrafinançament
er · ... , o
!\1. t
La cap de llista d'ERC per Lleida, Marta Vilalta, va defensar
ahir posar fi a "l'infrafinançament crònic" en salut que pateix Catalunya per part de l'Estat espanyol, una situació que
s'ha agreujat amb l'impacte de
la pandèmia. Ho va éxposar en
una reunió amb els col·legis de
Metges, d'Infermeria, de Fisioteràpia, entre d'altres.

FOTO: Subdelegació/ La reunió va tenir lloc a la subdelegació

Crespín aborda la campanya
de la fruita amb Afrucat i Jarc
El subdelegat del govern a Lleida, José Crespín, va continuar
ahir amb la ronda de contactes
oberta amb els agents implicats
en la campanya de la fruita per
FOTO: ACN / Imatge d'un dels parcs eòlics de la demarcació
-- - - - - ---·- -·--·-------- - - - - - - - - - - - -

fet aquest Pacte Territorial parteix
de la necessitat d'actuar en favor
de l'energia neta de manera multidisciplinar i sense afectar negativament l'equilibri que ha de
permetre consolidar les Terres de
Lleida com un territori sostenible

i amb oportunitats econòmiques
per afavorir el repoblament. També preveu estudiar plans de finançament europeus com els Next
Generation per facilitar la transició energètica i crear oportunitats
al món rural.

L'Ajuntament de Sort ofereix connexió wifi
gratuïta en diversos punts del municipi
A partir d'ara entra en funcionament el servei de Wifi gratuït ofert per
l'Ajuntament a diferents punts del municipi de Sort. En concret es presta servei de Wifi gratuït als pobles de Seurí, Llessui i Altron, a més de
diversos indrets del nucli de Sort com són el Parc del Riuet i l'Avinguda
Comtes de Pallars o el Camp de Regates l'Aigüerola.

Tàrrega restaura els plats de viàtic dels segles
XVI i ~11, recuperats en una excavació el2018
L'Ajuntament de Tàrrega ha dut a terme la restauració dels plats de viàtic dels segles XVI i XVII que es recuperaren l'any 2018 en el decurs
d'una excavació arqueològica impulsada en el marc de la reforma de
la plaça Major.

Honris

PI.Jçil Ramo n Arqués, 5
25400 Les Borgl'S Blanques

tal d'avaluar les necessitats del
sector per a la propera temporada. Ahir es va reunir amb Afru cat
i el sindicat Jarc per continuar
recollint les propostes.

Oimart~:

d'll a 13h

Dimecres i dijous: de 17 a 20,15h
Oiwnd~: d'll I 13h i dt' 17 a 20,15h
Dissabte: de I O li 14h i de 17 li 20h
Diumenge: de 10 a 14h ,

FOTO: Núria Castells/ Imatge d'ahir del ramat creuant la Vall de Boí

Transhumància d'un ramat
de vaques a la Vall de Boí
Un ramat de vaques va creuar
ahir la Vall de Boí després de
la nevada que es va registrar
aquest cap de setmana a l'Alta
Ribagorça i a la resta de la de-

marcació de Lleida pel temporal
Filomena. Així doncs, el bestiar
es va traslladar en transhUmància i va canviar de prats de pastures.
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