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La Generalitat eleva la inversió a lleida per a aquest any fins als 189 milions d'eures. Això suposa un 16% més 
que la previsió per al 2022 i la major partida, gairebé 30 milions, correspon a obres en regadius. El pressupost 
també desbloqueja llargues reivindicacions de la demarcació com les noves escoles del Poal o Albesa. 

ADMINISTRACIÓ PRESSUPOSTOS 

La inversió del Govern a Lleida s'eleva 
fins a 189 milions, un 16 per cent més 
La major partida és per a regadius i més de 26 es destinaran al Segarra-Garrigues 
X. RODRfGUEZ I R. RAMfREZ 
1 LLEIDA I La inversió de la Gene
ralitat a Lleida s'elevarà aquest 
any fins als 189,4 milions d'eu_
ros, la qual cosa suposa un aug
ment del16% respecte als 162 
que contemplaven els comp
tes de l'any passat. D'aquests, 
166 milions corresponen a in
versions reals, mentre que 23 
són actuacions que executarà 
l'empresa Infraestructures.cat 
i que estan finançades amb ro
manents d'exercicis anteriors i 
fons Next Generation que enca
ra no s'han pogut executar. Per 
la seua part, el Govern inclou en 
el seu càlcul d'inversions 13 mi
lions més en concepte de trans
ferències de capital. Els comptes 
impulsen a Lleida projectes de 
pes corn Rodalies o Torreblan
ca-Quatre Pilans. Tanmateix, la 
partida més destacada són els 
gairebé 30 milions que es dedi
caran a obres en regadius, dels 
quals 26,2 seran per al Canal 
Segarra-Garrigues, uns altres 
1,5 són per a la modernització 
de Pinyana i 283.000 euros més 
per a la modernització del Ca
nal d'Urgell a Bell-lloc. També 
consignen més d'll milions per 
a la nova estació d'autobusos a 
Lleida ciutat. 

Pel que fa als trens, més de 
7 milions seran per a material 
ferroviari de FGC Rail i 1,5 més, 
per a tallers al Segrià. La línia 
de la Pobla comptarà amb una 
inversió superior als 12 milions 
entre les assignacions del pla 
i les del Pirineu. Així mateix, 
l'aeroport d'Alguaire rebrà 5,5 
milions. 

Els comptes contemplen in
versions llargament reivindi
cades en centres educatius de 
la Noguera i del Pla d'Urgell. 
Entre aquests projectes es tro
ben la nova escola del Poal i el 
col·legi d'Albesa. 

En l'àmbit sanitari, hi ha 7,5 
milions per al bloc quirúrgic de 
l'hospital Arnau de Vilanova de 
Lleida ciutat, 4,6 per a obres al 
Santa Maria i gairebé un per a 
l'Hospital del Pallars. Segons la 
Generalitat, el pressupost comp
ta amb 3,4 milions per a l'alberg 
de temporers de Lleida i 1,7 per 
al nou pavelló firal de la capital 
del Segrià. Des del Govern van 
assenyalar que amb el progra
ma d'impuls a la rehabilitació 
d'edificis públics invertiran 3,4 
milions al CAP de Mollerussa, 
1,8 al Rectorat de la Universitat 
de Lleida i 1 milió a la comis
saria dels Mossos d'Esquadra 
a Lleida. 

SEGRIA 

63.418.127 € 

I L'estació d'autobusos de Llei
da s'emporta 11 milions. L'aero
port d'Alguaire, 5,5 milions i hi 
ha partides per a l'escola Pinya
na de Lleida ciutat i el nou CAP 
d'Almenar. El polígon Torreblan
ca-Quatre Pilans rep enguany 
600.000 € i del2024 al2026 gai
rebé S milions. 

URGELL 

12.550.215 E 

I Més d'un milió per a obres a 
l'institut Lo Pla d'Urgell de Bell
puig, 1,3 per al polígon Boscarró 
de Tàrrega í 1,5 per a la nova es
tació d'autobusos de la capital 
de l'Urgell. 

LES INVERSIONS, COMARCA A COMARCA 

SEGARRA 

8.141.664€ 

I Fins a 1,3 milions per al canal 
Segarra-Garrigues. Els comptes 
també preveuen l'ampliació 
de la depuradora de Cervera i 
l'execució d'obres al museu de 
Guissona. 

LES GARRIGUES 

19.493.628 € 

I Cinc milions per a l'Eix Trans
versal de Ponent, un projecte 
que preveu convertir en carre
teres els camins que uneixen 
Torrebesses amb Granyena, El 
Cogul i Castelldans i, a través 
de la C-233, arribar a Bellpuig. 
D'aquesta manera, connectarà 
amb I'N-240, I'AP-2 i I'A-2. 

PLA D'URGELL 

6.934.613€ 

I Les inversions se centren en 
centres educatius: la nova es
cola del Poal, amb 1,2 milions, 
i l'ampliació de les de Vilano
va de Bellpuig i el Palau, a més 
d'obres a l'Institut Terres de 
Ponent. També hi ha 187.000 
euros per a la comissaria dels 
Mossos a Mollerussa. 

NOGUERA 

17.823.331 € 

I Arriben més de 3,5 milions 
d'euros per al col-legi d'Albesa. 
També contemplen inversions 
a les escoles Mont-roig i Gaspar 
de Portolà i a l'Institut Ciutat de 
Balaguer. 

L'aeroport d'Alguaire, que rebrà una inversió de més de S milions d'euros. 

El pacte entre ERC i PSC deixa partides per concretar 
• El pacte entre ERC i el PSC 
per aprovar el pressupost 
deixa partides per concre
tar. Fonts d'ambdós partits 
van assenyalar que inversi
ons acordades com l'institut 
de Cappont o la millora del 
ferm de la carretera C-1311 
entre Tremp i el Pont de Mon
tanyana es troben en parti
des genèriques dels respectius 
departaments. El document 
de l'acord entre republicans 
i socialistes també implica la 
redacció del projecte de cons
trucció de la variant de la C-14 

a Tàrrega, les obres de con
nexió de la C-13 entre Lleida 
i Balaguer i una partida de 5 
milions d'euros per millorar 
infraestructures viàries rurals 
i de muntanya (vegeu SEGRE 
d'ahir). 

CARRETERES 

L'acord contemplava 
projectes per a carreteres 
com la C-14 a Tàrrega o la 
C-13 de Lleida a Balaguer 

Els dos partits també es van 
comprometre a buscar la for
ma per promoure la viabilitat 
econòmica del Parc Agrobi
otech de Lleida. El PSC va 
reiv indicar ahir que la Ge
neralitat faci la seua aporta
ció econòmica després que el 
Govern central comprometés 
7 milions. 

Els pressupostos van arri
bar ahir al Parlament i es pre
veu que s'aprovin a comença
ments del proper mes de març 
(veure més informació a les 
pàgines 4 i 5). 

ALT URGELL 

13.978.281 € 

I La C-14 s'emporta més de 4 
milions d'inversió. Uns altres 
1,4 milions per a l'aeroport de 
la Seu i gairebé un milió per a 
l'Horta del Valira de la capital 
de l'Alt Urgell. Hi ha 400.000 
euros per al polígon industrial 
Vilansats d'Organyà. 

ALTA RIBAGORÇA 

4.156.483€ 

I Mig milió per a la rehabilitació 
de la casa forestal de Boí i la re
forma del refugi d'Estany Llong. 
Uns altres 1,9 milions per a l'es
tació de Boí Taül I. 

VAL D'ARAN 

1.404.055€ 

I Partides per millorar el siste
ma de calefacció de l' Institut 
d'Aran de Vielha i més d'un 
milió per a carreteres, entre les 
quals la C-28. 

PAUARS JUSSA 

6.223.486€ 

I Gairebé un milió per a l'Hospi
tal del Pallars i uns 800.000 eu
ros per a la ruta cicloturística de 
Cellers a Salàs de Pallars. 

PALLARS SOBIRÀ 

7.596.045€ 

I Uns 2 milions destinats a la via 
ciclista de Sort a Ria lp i 1,4 per 
a Espot i Port Ainé. Els comptes 
contemplen inversions destina
des a l'adequació de Casa Brin
gué de Ginestarre perquè sigui 
un alberg. 

SOLSON~S 

5.745.491 € 

I Les partides més destacades 
són per al pantà de la Llosa del 
Cavall, amb 1,1 milions, i el de 
Sant Ponç, amb 600.000 euros 
més. 

CERDANYA 

585.717€ 

I Inversió de 176.000 euros per 
millorar la xarxa viària per a la 
prevenció d'incendis a la Cerda
nya lleidatana. També hi ha 700 
euros d'Infraestructures per a 
Gósol (Berguedà). 
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POBRESA ENERGÈTICA SALUT 

Més de 240.000 menors 
• vtuen en cases sense 

calefacció a l'hivern 
I BARCELONA I Un 17,2 per cent 
dels menors que hi ha a Ca
talunya, uns 241.088, viuen 
en domicilis on no poden 
mantenir una temperatura 
adequada a l'hivern, segons 
les dades de l'última enques
ta sobre condicions de vida 
elaborada per l'organització 
Save the Children. 

El director de l'entitat a 
Catalunya, Antoni Pérez, 
va explicar que els casos de 
llars en situació de vulnera
bilitat que no posen la cale
facció perquè no poden pa
gar la factura o que la posen 
menys no para de créixer i 
va criticar que el bo social 
no està arribant a totes les fa-

mílies que ho necessiten. En 
aquest sentit, va advertir que 
les conseqüències d'aquesta 
situació són problemes de sa
lut i respiratoris, però també 
de salut mental, absentisme 
escolar i pitjor rendiment al 
col-legi. 

L'organització alerta tam
bé que la pobresa energètica 
exposa aquestes famílies a 
risc d'accidents i incendis a 
casa per l'ús d'espelmes o es
tufes per escalfar-se. Entre 
les famílies més afectades 
destaquen les llars mono
parentats i les famílies nom
broses. Per això demana im
pulsar més ajuts per paHiar 
aquesta situació. 

Maridatge a Tremp • Aparadors de comerços locals de Tremp 
acullen aquest mes una proposta de maridatges de literatu
ra i vins del Pallars, en una proposta inclosa en el marc de 
l'onzena edició del cicle Biblioteques amb DO. 

El gos més vell del món • Bobi, un mastí de l'Alentejo de 
30 anys i 267 dies d'edat i resident al municipi de Leiria, 
al centre de Portugal, va ser reconegut ahir amb el rècord 
Guinness com el gos més vell del món. 

SOCIETAT GUIA I 35 I 

SALUT MEDICINA 

Financen un fàrmac per 
deixar el tabac en 25 dies 
L'únic tractament que actualment costeja Sanitat li Els pacients 
a 1 un .t' e na o ~t:u eu, -llu euros 
AGÈNCIES 
1 MADRID I Els fumadors dispo
sen des de dimecres passat d'un 
tractament (Todacitan) finan
çat per Sanitat per deixar de 
fumar i ajudar a la deshabitua
ció tabàquica en només 25 dies. 
Que sigui un tractament curt 
suposa un avantatge, ja que 
l'adherència a aquest és més 
gran i el nombre d'abandons 
menor, a banda de tractar-se 
d 'un medicament amb molt 
pocs efectes secundaris. 

El Todacitan, que té un prin
cipi actiu d'origen animal, és a 
dia d'avui l'únic fàrmac reem
borsat amb fons públics. Feia 
tres mesos que Sanitat no fi
nançava cap medicament per 
a aquesta comesa després de la 
retirada del mercat del Cham
pix (vareniciclina), que es va 
deixar de finançar al juliol del 
2021 per contenir nitrosami
na per sobre dels nivells que 
exigeix l'Agència Espanyola 
del Medicament i Productes 
Sanitaris (AEMPS), i del Zyn
tabac (bupropió). Aquest últim 
es va deixar de subvencionar 
l'octubre de l'any passat per 
problemes de distribució. 

Els fumadors ja poden disposar d'aquest tractament. 

El tractament amb Todaci
tan consisteix en la presa de 
sis comprimits al dia (un cada 
dos hores) durant els tres pri
mers dies, període en què es 
pot fumar. Del quart al dotzè, 
una pastilla cada 2,5 hores i 
ja s'ha d'haver deixat el tabac 

PRESCRIPCIÓ 

El medicament ha de ser 
prescrit per un metge i els 
pacients ha d'estar en un 
programa de suport 

i a partir del tretzè dia, es va 
reduint la dosi fins al dia 25. 

Programa de suport 
Per realitzar la prescripció 

del medicament, els pacients 
han d'estar inclosos en un pro
grama de suport (individual 
o grupal) de deshabituació al 
tabac que estigui implementat 

TELECOMUNICACIONS SERVEIS 

a les comunitats autònomes o 
mutualitats. A més, els pacients 
han de complir les següents ca
racterístiques: motivació ex
pressa de deixar de fumar que 
es pugui constatar amb un in
tent l'últim any i pacients amb 
alt nivell de dependència, 10 
cigarros o més al dia. 

116euros 
El cost del tractament com

plet era en un inici de 198 eu
ros, però ara se situa en els 116 
euros. Amb la subvenció cada 
pacient haurà d'abonar només 
el percentatge que li corres
pongui segons la seua targeta 
sanitària. 

Andorra busca un acord amb 
la UE per eliminar el roaming 
En les trucades, dins d'un pacte d'associació 
I ANDORRA LA VELLA I El cap del Go
vern d'Andorra, Xavier Espot, 
vol que l'acord d'associació, 
que negocien amb la UE des 
del2015, i que espera tancar 
durant la presidència d'Espa
nya del Consell de la UE en el 
segon semestre d'aquest any, 
inclogui la desaparició del sis
tema de roaming per a les tru
cades al Principat. 

Des del passat 2017 els usu
aris poden parlar, navegar i en
viar SMS a la Unió Europea 
i països associats sense cost 
addicional, amb els mateixos 
preus i condicions que té la 
tarifa nacional. Tanmateix, 
Andorra encara es troba fora 
d'aquest grup. "Us n'alegrareu, 
perquè quan aneu a Andorra 
no haureu de pagar-lo", va fer 
broma ahir Espot durant un 

dinar col·loqui al qual també 
van assistir, entre d'altres, el 
conseller d'Interior de la Ge
neralitat, Joan Ignasi Elena, i 
el Bisbe d'Urgell, Joan Enric 
Vives. 

PRESIDÈNCIA DE LA UE 

Espot pretén tancar 
l'acord aprofitant la 
presidència d'Espanya 
al Consell de la UE 

A banda de l'eliminació del 
roaming, Espot va afirmar que 
l'acord implica assumir la lli
bertat de circulació de perso
nes, de mercaderies, de capitals 
i de prestació de serveis. 

En aquest sentit, va afirmar 

que ja han tancat els termes en 
els quals es farà la lliure circu
lació de mercaderies, s'està en 
procés de negociar la de per
sones i de prestació de serveis 
i encara els queda per abordar 
la de capitals. 

També va dir que els esculls 
en la negociació de la lliure cir
culació i de prestació de ser
veis de persones han estat la 
política migratòria, per a la 
qual cosa aposta pel model de 
Liechtenstein, i també el mo
nopoli dels operadors públics 
andorrans d'electricitat i de 
telecomunicacions. 

D'altra banda, la seua in
tenció és firmar aquest acord 
d'associació amb la UE durant 
la presidència d'Espanya del 
Consell de la UE, l'últim se
mestre del2023. 
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