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Homenatge a Mané al Lleida-Alabès 
_El Mollerussa es prepara per a un ple al partit contra el Rayo 

. 

La falta de metges al 
Pirineu s'agreuja pels 
millors salaris de França 
J ·1 I Ara ja hi ha molts problemes per coprir les vacants, que aniran 
a més a tot Lleida al cessar la seua activitat 400 facultatius en cinc anys 

La construcció, 
sense paletes joves i 
escasseja la mà d'obra 
El sector de la construcció ne- tut no se sent atreta per aquesta 
cessita un relleu generacional, pro~essió, segons ha constatat el 
ja que actualment la mitjana gremi. PerpaHiar aquest dèficit, 
d'edat dels oficials de la cons- impulsaran una campanya de 
trucció és de SO anys i lajoven- millora d'imatge. 
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·creen una borsa 
de treball amb 
111 secretaris 
municipals per 
pal·liar el dèficit 
Lleida, de les que 
més vacants tenen 

La Generalitat ha creat una bor
sa de secretaris i interventors 
municipals per paHiar el dèfi
cit de professionals que afecta 
nombrosos ajuntaments, espe
cialment, els de zones rurals 
de tot Catalunya. La firma 
d'aquests funcionaris és neces
sària per a gairebé qualsevol 
tràmit municipal, incloses les 
nòmines. Lleida té a dia d'avui 
44 vacants. 

COMARQUES 111 

Demanen 8 anys 
per a un acusat 
d/abús sexual a 
adolescents 

A Tàrrega, i les 
· víctimes van 

assegurar ahir 
al judici que 
les assetjava i 

va amenaçar de violar-les 
i matar-les 
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Sanchez substituirà 
el delide de sedició 
pel de "desordres 
públics agreujats" . · 
El president del Govern espa
nyol, Pedro Sanchez, va anun
ciar ahir a la nit que el PSOE 
i Unides Podem registraran 
aquest divendres al Congrés el 
projecte de reforma del Codi 

·Penal, amb el suport d'ERC i tot 
el bloc de la investidura. 

PANORAMA 118 
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Els ambulatoris i hospitals del Pirineu porten anys amb dificultats per atreure metges i ara han 
d'afrontar el problema que suposa el fet que a França les condicions laborals i salarials que s'ofereixen 
són rriolt millors. Responsables sanitaris del Pirineu alert~n que això pot ser un nou problema. 

SANITAT PROFESSIONALS ~ 

La competència de França s'afegeix a la 
dificultat per atreure metges al Pirineu 
Aquest país ofereix millors condicions laborals i salarials als facultatius 

C.SANS 
llA SEU D'URGELL I Les millors con
dicions laborals i salarials dels 
professionals de la medicina a 
França són cada vegada més 
un atractiu per als facultatius i, 
entre ells, els que exerceixen o 
ho han fet al Pirineu. Vladimir 
Lazo, director assistencial de la 
Fundació Sant Hospital (FSH) 
de la Seu d'Urgell, explica que 
el país veí ofereix una retribució 
més elevada i "més consideració 
professional". "Molts estudi
ants, abans de començar l'es
pecialitat, ja estudien idiomes 
perquè dins dels seus plans hi 
ha la possibilitat d'anar-se'n", 
assenyala. "Si la gent se'n va a 
Alemanya, per què no se n'ha 
d'anar a França, que és més a 
prop?", es pregunta. 

Sense obviar les dificultats 
que pot representar l'idioma o 
la família, és evident que "per 
a un metge que acaba de sor
tir de la facultat, sense càrre
gues familiars, el projecte és 
molt atractiu", admet Lazo. El 
desequilibri retributiu agreuja 
l'escassetat de professionals a 
les zones de muntanya catala
nes, també a les de Lleida, en un 
context complicat, ja que el que 
el20% dels metges es jubilaran 
en els pròxims cinc anys. 

El director assistencial de la 
FSH precisa que en el dia d'avui 
"tenim l'estructura de perso
nal mèdic completa [només hi 
ha una vacant per al centre so
ciosanitari que està en procés 
de contractació], però demà no 
sabem el que passarà perquè 
és evident que tenim un pro
blema per retenir els nostres 
professionals". 

L'hospital compta amb una 
plantilla de trenta-quatre doc
tors, sense tenir en compte els 
de l'àrea de maternoinfantil, 
que són gestionats per la coo
perativa Pediatria dels Pirineus. 
Lazo fa referència també a la 
manca de professionals de l'àrea 
d'infermeria. "Per ara, tenim 
més problema per cobrir les 
places d'infermeria que les de 
metge", va assegurar. 

En l'àmbit de tota la provín
cia, uns quatre-cents professio
nals, un de cada cinc, es jubila
ran abans de l'any 2027, segons 
dades del Col·legi de Metges de 
Lleida. Més que la xifra, el prin
cipal problema és que el volum 
de places de metge intern resi
dent (MIR) que hi ha hagut en 
els últims anys per formar els 
nous facultatius és insuficient 
per poder cobrir les vacants que 

LA DADA 

JUBILACIONS FINS AL 2027 

Aquest és el nombre de metges 
que es jubilaran a la província 
en cinc anys, un 20% del total. 

s'aniran produint a curt termini, 
que afecten en gran manera les 
zones rurals (vegeu més infor
mació a la pàgina 4). 

Precisament, davant d'aques
ta situació, el Col·legi de Met
ges aposta per una modalitat 
de contractes territorials, inte
grant especialistes del Pirineu 
a l'hospital Arnau de Vilanova, 
per exemple, de manera que uns 
dies de la setmana estarien en 

un hospital comarcal i els altres, 
a l'Arnau. 

Llista d'espera per a visites 
En un altre ordre de coses, 

l'especialitat que té una llista 
més gran per a visites al Sant 
Hospital de la Seu és la de Neu
rologia. Malgrat que l'ha reduït 
augmentant les hores de consul
ta, la demora encara és de 100 
dies, enfront dels 175 de fa di-

versos mesos, va detallar Lazo. 
"Excedim el temps de garantia 
màxim que fixa el CatSalut, que 
és de noranta dies per a visites 
ordinàries i de trenta dies per a 
les primeres, però depenem de 
centres externs que tenen els 
mateixos problemes que nosal
tres", va lamentar el director. 
En Reumatologia és de seixan
ta-nou dies i en Cardiologia, de 
vint-i-set dies. 

De tot l'any a tan sols dos dies al mes a la Seu • Julian Martín, el primer per l'esquerra, ja porta deu anys a França, però dos dies al 
mes torna a la Seu d'Urgell per treballar com a metge de família i d'urgències per una qüestió purament vocacional. 

EN PRIMERA PERSONA 

'7reballo 35 hores en 4 dies i guanyo més que quan feia 80 hores aquí" 
• Julüín Martín, metge de 59 
anys, havia treballat entre An
dorra, Manresa i l'hospital de 
la Seu. Des de fa deu anys és 
metge del treball al sud-est de 
França (a la Provença), encara 
que dos vegades al mes ve a la 
Seu per exercir com a metge 
de família i d'urgències al Sant 
Hospital. Va decidir anar-se'n 
a França "inicialment motivat 
pel projecte econòmic", que li 
permetria millorar la qualitat 

de vida, però després va des
cobrir "una millor considera
ció professional". 

Recorda que l'adaptació "va 
ser dura", perquè va passar 
els primers sis mesos sense la 
família, fins que van portar 
a terme l'agrupació familiar. 
Sobretot, destaca que les con
dicions laborals no tenen res 
a veure amb les que tenia a 
Catalunya. Ara atén quinze 
pacients al dia i treballa qua-

tre dies a la setmana. Abans 
treballava dos jornades com
pletes, que representaven "un 
mínim de vuitanta hores a la 
setmana, amb guàrdies i caps 
de setmana en actiu", i ate
nia "una mitjana de seixanta 
pacients al dia". El salari "és 
més del doble i el contingut 
del lloc de treball és també 
més interessant", reconeix. 
Els metges joves a França, se
gons Martín, "comencen amb 

una retribució d'uns 60.000 
euros a l'any", mentre que els 
"sèniors", com és el seu cas, 
amb més experiència, en re
ben "entre 100.000 i 120.000". 
El canvi requereix "un esforç 
i un salt d'idioma important, 
però compensa, sens dubte", 
assenyala. Afegeix que França 
busca metges per contractar 
"immediatament" i que el ni
vell mínim de francès per tre
ballar-hi és el B2. 
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SANITAT ESPECIALITATS 

SEGRE 
Divendres, 1 1 de novembre del2022 

• 
El CAP d'Artesa de Segre comptarà 
a partir de gener amb un pediatre 

Salut descarta 
reobrir el 
consultori de 
Massoteres 
• Salut descarta reobrir 
el consultori mèdic de 
Massoteres, a la Segar
ra, després de tancar-lo 
en la fase més aguda de 
la pandèmia, segons una 
resposta parlamentària de 
l'ara exconseller de Salut 
Josep Maria Argimon. La 
direcció d'atenció primà
ria a Lleida va valorar les 
necessitats de la població 
i la pressió assistencial del 
consultori, i va constatar 
que 179 dels 223 habitants 
del municipi no-estaven 
assignats al professional 
que exercia a Massoteres 
i que tenien assignat un 
altre metge al CAP de 
Guissona, al qual per
tany aquest centre i que 
està a tres quilòmetres de 
distància. 

Fins aleshores l'ambulatori només atendrà urgències en nens i les proves es faran 
a Ponts li J netgL dt familia exe cia fins a I 'octubre aquestes funcions 
E. FARNELL 
I ARTESA DE SEGRE I El CAP d'Artesa 
de Segre disposarà el proper 
mes de gener d'un metge pedi
atre de forma estable. Així ho 
han comunicat des del centre 
de salut al consistori i les famí
lies amb nens de O a 14 anys de 
l'àrea bàsica de Salut d'Artesa, 
després que a l'octubre la direc
ció els informés que el centre 
deixaria de prestar aquest ser
vei davant de la impossibilitat 
d'incorporar un altre metge de 
família que fes les funcions pe
diàtriques per assistir aquest 
coHectiu de menors. Com a al
ternativa, els derivaven al CAP 
de Ponts, mentre que a Artesa 
només s'atenien les primeres 
urgències. Aquesta situació va 
portar el consistori d'Artesa a 
sol·licitar una reunió amb la di
recció de la regió sanitària de 
Lleida per reivindicar i exigir un 
pediatre per a l'àrea de salut bà
sica, que dona cobertura a 4.000 
persones aproximadament dels 
municipis d'Artesa, Alòs de Ba
laguer i Vilanova de Meià. Se
gons l'edil de Salut a l'ajunta
ment d'Artesa, Sílvia Cardona, 
no ha fet falta la reunió perquè 
la direcció de l'ambulatori ha 
aconseguit cobrir la plaça de pe
diatria a partir del proper mes 
de gener. Segons Cardona, la 
població necessita aquest es
pecialista, sobretot, tenint en 
compte que és una zona rural 
amb petits pobles disseminats. 
"Amb la incorporació d'aquí a 
dos mesos d'aquest especialista 
es garanteix la qualitat del ser
vei que es presta des del centre 
de Salut", va dir. 

D'a ltra banda, el departa
ment de Salut també va confir
mar l'estiu passat a l'ajuntament 
de Rosselló que disposarà d'un 
pediatre fix a partir de l'any 
que ve. 

-----

Imatge del Centre d'Atenció Primària (CAP) d'Artesa de Segre. 

ATENCIÓ PRIMÀRIA I COMUNITÀRIA 

Higienistes dentals a set ambulatoris de Lleida 
• Set ambulatoris de Lleida 
incorporaran aquest any hi
gienistes dentals. El Govern 
preveu la incorporació de 
setanta professionals (set a 
Lleida) als centres d'atenció 
primària i comunitària de Ca
talunya. La integració es farà 
aquest novembre i el proper 
mes de desembre, amb un cost 
anual de 2,8 milions d'euros. 
La previsió de Salut és arri
bar als 360-365 higienistes 
dentals durant el 2023, per 

això s'incorporarà una parti
da de 14,5 milions d'euros al 
pressupost del departament. 
Així ho van afirmar ahir el 
president de la Generalitat, 
Pere Aragonès, i el conseller 
de Salut, Manel Balcells. La 
regió sanitària del Pirineu su
marà dos professionals i les 
comarques del pia en tindran 
cinc més. Amb la incorporació 
d'aquests professionals s'ini
cia el desplegament de la llei 
de salut bucodental de l'any 

2002 i es comença a ampli
ar la cartera de serveis buco
dental augmentant les activi
tats preventives i millorant 
el seguiment de les malalties 
bucodentals en grups de risc. 
Aquest servei es destinarà 
primer a la població més vul
nerable, com nens de fins a 14 
anys, mares gestants, població 
amb discapacitat i persones en 
risc de vulnerabilitat social 
per arribar a la població en 
general. 

Les jubilacions i la 
falta de relleu 
preocupen en 
l'àmbit rural 
• El40% dels metges ru
rals es jubila en els pro
pers cinc anys, segons 
dades del Grup d'Eines 
per al Repoblament Ru
ral, que agrupa pobles pe
tits. Aquestes jubilacions 
provoquen preocupació 
perquè el relleu no està, 
ni de lluny, assegurat. En 
aquest. sentit, la falta de 
professionals també va 
obligar Salut a cobrir les 
baixes de metges en po
bles de la Segarra. Dos 
van demanar la baixa i 
un altre es jubilava. El de
partament va reconèixer 
les dificultats per trobar 
metges de farm1ia que vul
guin traslladar-se en zo
nes rurals. La conselleria 
treballa per reforçar el 
paper dels professionals 
sanitaris com infermers. 

l'Arnau incorpora un programador 
quirúrgic per operar les cataractes 
I LLEIDA 1 El Servei d'Oftalmolo
gia de l'hospital Arnau de Vi
lanova de Lleida ha millorat 
les cirurgies de cataractes per 
a pacients amb astigmatismes 
elevats gràcies a la incorpora
ció del sistema de guiat per la 
imatge Verion, un programador 
quirúrgic que serveix de guia 
al cirurgià en la planificació 
quirúrgica que requereix més 
precisió i més control. 

Especialistes del servei d'oftalmologia de l'Arnau de Vilanova. 

L'equip de professionals del 
servei calcula que podran be
neficiar-se entre un 3 i un 5 per 
cent dels pacients que necessiten 

cirurgia de cataractes. Amb el dueix en el software les dades 
nou sistema, l'oftalmòleg pren biomètriques de l'ull registra
mesures durant la fase de di- des pels optometristes. A par
agnòstic i crea una imatge de tir d'aquestes dades, l'aparell 
referència digital de l'ull, en calcula la potència de la lent i 
alta resolució. Aquest sistema l'eix en el qual s'ha d'implan
té la capacitat d'escanejar les tar. La informació obtinguda 
imatges conjuntives de l'ull amb li permet intervenir amb més 
un lector òptic que proporciona - precisió i millors resultats. L'es
al professional de la cirurgia la - pecialista del servei oftalmòleg, 
referència sobre la millor loca- Valentín Huerva, va assegurar 
lització de les incisions per ex- que "aquesta tecnologia permet 
treure la cataracta, la posició de reduir possibles errors en la ci
col·locació de la lent intraocular rurgia de cataractes i oferir més 
i el tipus de lent que requereix qualitat i seguretat als pacients", 
cada pacient. El sistema intro- va dir. 
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INFRAESTRUCTURES AEROPORTS 

Les obres del nou edifici per a empreses del sector aeronàutic i aeroespacial a Alguaire. 

L'edifici a Alguaire per a 
firmes aeronàutiques, el2023 
En marxa les obres, que hauran d'acabar d'aquí a vuit mesos I 
Per a1avori- activitats industrials a l'aeroport lleida ta 

R.R. 
I LLEIDA I L'aeroport d'Alguaire 
estrenarà a mitjans de l'any 
que ve l'edifici per a empreses 
aeronàutiques i aeroespacials, 
un espai de coworking que la 
Generalitat promou per afa
vorir activitats d'aquests sec
tors al recinte aeroportuari. Es 
tracta d'un immoble d'uns 210 
metres quadrats de superfície 
i una única planta, dissenyat 
per poder ampliar-lo en el fu
tur amb fins a dos pisos més 

sobre el primer. Al seu interior 
acollirà tres despatxos i espais 
compartits com una sala de 
reunions. Una unió temporal 
d'empreses (UTE) formada per 
B. Biosca i Kreum es va adju
dicar els treballs per 418.185 
euros. El termini per comple
tar-los és de nou mesos. 

La construcció d'aquest 
espai de treball se suma a la 
previsió d'un altre edifici per 
al futur campus de l'aeroport 
d'Alguaire. Està en procés 

d 'adjudicació després d'un 
primer concurs que va que
dar desert. Mentre l'aeroport 
busca consolidar nova acti
vitat industrial, la major part 
de les seues operacions aèries 
corresponen a la formació de 
pilots. 

Als vols de BAA Training i 
altres acadèmies que operen a 
Alguaire s'afegeixen els d'ae
rolínies com Vueling i Volotea 
que el fan seryir per a pràcti
ques de les seues tripulacions. 

SEGRE 
Divendres, 11 de novembre del2022 

MUNICIPIS DESPOBLACIÓ 

Talarn exigeix a l'Estat 
i a la banca inversió 
en caixers rurals 

Bailac i Talarn (centre), ahir al Senat. 

I MADRID I El president de la 
Diputació, Joan Talarn, va 
exigir ahir al Govern central 
i a la banca que inverteixin 
en caixers automàtics en els 
municipis rurals. En una 
compareixença en la comis
sió de Despoblació i Repte 
Demogràfic del Senat, va 
demanar tant a l'Estat com 
a la patronal bancària una 
solució a l'exclusió financera 
i va assenyalar que aquesta 
"passa també per revertir les 
seues pròpies desinversions 
al territori". Va afirmar que 
"a canvi, podem obrir-nos 
des de les administracions 
locals a valorar possibles 
coHaboracions públiques, 
equitatives i que perseguei
xin la finalitat d'aconseguir 
la inclusió fihancera d'aquells 

municipis ara exclosos". Ta
larn va recordar que 136 dels 
231 municipis de la demar
cació de Lleida no disposen 
d'entitats bancàries, la qual 
cosa es tradueix en més de 
45.000 lleidatans sense accés 
a efectiu a la seua localitat. 
Va recordar que van plante
jar un pla pilot per revertir 
l'exclusió financera, encara 
que es van trobar amb "una 
gran contradicció" perquè 
la banca els va demanar que 
fossin "els representants del 
món local que deixen des
assistit els que sufraguem 
la instal-lació de caixers au
tomàtics". Per la seua part, 
la senadora lleidatana Sara 
Bailac (ERC) va destacar que 
"el món rural no pot sostenir 
aquesta fuga de serveis". 

FAUNA SALVATGE RAMADERIA TRANSHUMÀNCIA 

El llançament de la pirotècnia a la plaça Major de Mollerussa. 

Mollerussa ja llança petards 
per foragitar els estornells 
J.GÓMEZ 
I MOLLERUSSA I Mollerussa ja ha 
començat a llançar petards per 
foragitar els estornells, com va 
avançar SEGRE. La pirotècnia 
es va utilitzar ahir a les places 
Major, Masia i Països Catalans, 
en el moment en què les aus van 

als arbres per pernoctar i on no 
hi ha megafonia instaHada per 
espantar-los. En els espais on 
ja està desplegat aquest siste
ma dissuasiu, incrementaran 
la seua freqüència i durant 45 
minuts sonaran amb intervals 
d'un minut. 

Més de 200 cavalls creuen el Pallars Sobirà en transhumància 
I SORT I Els més de dos-cents ca
valls de Pablo Moreno de Ca
sa Palanca de Tor han creuat 
el Sobirà de punta apunta en 
transhumància. Han recorre-

gut els més de 80 quilòmetres 
que separen la muntanya de 
Tor i els prats de pastura de 
Conca de Dalt, al Jussà. Els 
animals van sortir fa més de 

deu dies i han parat en finques 
del recorregut per descansar i 
pastar. Han passat pel centre 
de poblacions com Sort, Gerri 
de la Sal o la Pobla. 
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TRIBUNALS JUDICI 

JJEns va dir que ens violaria i ens 
mataria. Teníem molta por" 
Fiscalia demana vuit anys per a l'acusat d'abús sexual i assetjament a dos adolescents 
a Tàrrega I d e demn }!er 1n e a a un ve~ a ganivetades e 2014 

A.GUERRERO 

El judici es va celebrar ahir a l'Audiència de Lleida. 

de ser condemnat, li han d'apli
car l'atenuant de trastorn men
tal. Tanmateix, una forense va 
afirmar que no té les capacitats 
alterades. L'acusat va explicar 
ahir que, quan van tenir lloc els 
fets, feia deu mesos que estava 
lliure després d'haver estat set 
anys a la presó per una tempta
tiva d'homicidi. L'acusat va ser 
condemnat a sis anys després 
que el 7 d'abril del 2014 apu
nyalés un conegut al garatge 
del seu habitatge a Tàrrega. Li 
va assestar vuit punyalades i es 
va atrinxerar durant diverses 
hores fins que va ser detingut. 
Fiscalia també va reco~dar que 
té fins a sis causes obertes per 
assetjament, lesions i atemptat, 

1 TÀRREGA I "Ens va dir moltes ve
gades que ens violaria i ens ma
taria. Li teníem por." D'aquesta 
fonna van relatar ahir dos noies 
de Tàrrega a l'Audiència de Llei
da l'assetjament que van patir 
per part d'un veí de la capital de 
l'Urgell entre el juliol i el setem
bre de l'any passat, quan les dos 
tenien 15 anys. Amb una d'elles 
fins i tot va anar més enllà. "Va 
venir per darrere i em va llepar 
el coll. Em vaig espantar i ens en 
vam anar", va assegurar al tri
bunal. La Fiscalia sol·licita per a 
l'acusat, H.L.M.A., que ja va ser 
condemnat per intentar matar 
un home el2014, una condemna 
total de vuit anys de presó: cinc 
per un delicte d'abús sexual a 
menor de 16 anys, un any per 
un delicte d'assetjament i dos 
anys per un delicte continuat 
d'amenaces. L'acusat, en canvi, 
va negar que assetgés les vícti
mes 1 va dir que només els deia 
que eren maques. A l'últim torn 
de paraula, va afegir que "ha 
estat un complot perquè estigui 
a la presó". Tanmateix, mesos 
enrere va arribar a enviar una 
carta al jutge d'instrucció en què 
reconeixia els fets, que van tenir 
lloc a la plaça de les Nacions. A 
més de les amenaces, les grava
va amb el mòbil. La mare d'una 
d'elles va explicar que "la meua 
filla i les seues amigues tenien 
por i el dia que les va amenaçar 
de mort i de violar-les el vaig 
denunciar als Mossos". Un dels 
agents va explicar que, quan van 
anar a entrevistar-se amb l'acu
sat, va fugir i, posteriorment, 
es va tirar a terra i va posar les 
mans a l'esquena perquè l'arres
tessin i que el portessin a la pre
só. Va ser traslladat a l'hospital 
Santa Maria, on va donar positiu 
en cànnabis i benzodiazepines. 
La defensa considera que, en cas entre altres delictes. L'acusat es va atrinxerar el2014 després d'apunyalar un veí. 

Imatge d'una pràctica en la qual van utilitzar l'autoescala. -

BOMBERS 

Formació a· Sort 
sobre incendis en 
teulades de fusta 
I SORT I Els Bombers de la Gene
ralitat van portar ahir a terme 
a Sort una pràctica d'un. curs 
sobre intervenció en incendis 
de coberta de fusta i enllosats. 
En la jornada d'ahir van fer una 
formació específica sobre eines 
de talls de cobertes de fusta. 

Des de Bombers van expli
car que aquestes formacions 
són vitals en una època en la 
qual es tornen a encendre les 
xemeneies per la baixada de 
temperatures. 
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L'Eix Transversal crearà 
48 ocupacions públiques 
I LLEIDA I La gestió directa de 
l'Eix Transversal que la Ge
neralitat assumirà al gener 
després de rescatar el peatge 
a l'ombra de la concessionà
ria Cedinsa (vegeu SEGRE 
d'ahir) exigirà la contractació 
de 48 nous empleats públics, 
des d'administratius fins a 
enginyers. L'Executiu ha au
toritzat el departament de 
Territori a ampliar el pres
supost amb aquesta finalitat. 

Avisos per baixa qualitat 
de l'aire a Lleida -I LLEIDA I La quàlitat de l'ai-
re a Lleida ciutat i en zones 
de les comarques del pla ha 
descendit en alguns moments 
aquesta setmana i s'ha situ
at en valors qualificats com 
a "regulars" i fins i tot "po
bres" en el cas de la capital 
del Segrià. Ahir tornaven a 
considerar-se bons, segons 
dades de la Generalitat. 

Elena incideix en la 
feminització de Mossos 
I BARCELONA I El conseller d'In
terior, Joan Ignasi Elena, va 
reiterar ahir sobre els Mossos 
d'Esquadra que "l'objectiu és 
que una tercera part dels co
mandaments siguin dones". 
"Feminització és garantir 
una presència a tot el cos i 
sobretot a la base, d'aquí la 
reserva del 40% de places 
per a dones", va ressaltar en 
una entrevista a TV2. 

El PSC exigeix reobrir el 
túnel de Tresponts 
I LA SEU I El PSC ha exigit re
obrir al més aviat possible 
el túnel de Tresponts a tra
vés de preguntes parlamen
tàries. El diputat socialista 
per Lleida Oscar Ordeig va 
reclamar que la Generalitat 
"doni les explicacions cor
responents" i "apliqui les 
mesures urgents per reobrir 
la infraestructura". 

El Tren dels Llacs rep 
gairebé 6.000 passatgers 
I LLEIDA I El Tren dels Llacs ha 
rebut aquesta temporada, 
que va acabar el passat 29 
d'octubre, un total de 5.831 
viatgers. Això suposa un 
24% més que a la campa
nya de l'any passat, segons 
Ferroéarrils. 

Rellotges en 3 parades 
de la línia de la Pobla 
I LLEIDA I Ferrocarrils instaHa
rà rellotges a les andanes de 
Balaguer, Tremp i la Pobla. 
Aquest és un dels projectes 
guanyadors dels pressupos
tos participatius de l'empresa 
de la Generalitat. D'altra 
banda, el tren de la línia R-U 
que va sortir de Lleida a les 
15.13 va patir una avaria a 
l'altura de Terrassa i els pas
satgers van haver de canviar 
de tren, segons Renfe. 

cfarre
Resaltado

cfarre
Resaltado


