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La Saira denuncia que la Paeria no
arregla una carretera de Lleida
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Prohibeixen a una dona atansar-se a 
la seua filla per amenaces i coaccions
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LLEONARD DELSHAMS

SANTI COSTA DOMINGO
❘ LLEIDA ❘ L’hospital Arnau de Vi-
lanova tancarà un total de 140 
llits aquest agost, una trentena 
menys que el 2017 i en reserva-
rà 30 més en funció de les ne-
cessitats del centre. Així ho va 
confirmar el sindicat Metges de 
Catalunya, que veu “raonable” 
la mesura, encara que demana 
més contractació per al servei 
d’Urgències. En aquest sentit, 
critica l’horari reduït que fan els 
dels centres d’atenció primària 
(CAP) a l’estiu perquè contribu-
eix a col·lapsar el servei d’Ur-
gències de l’hospital.

El tancament de llits per als 
mesos d’estiu és una mesura que 
el departament de Salut du a 
terme per fer front a la reducció 
de personal per vacances i a la 
menor activitat del servei qui-
rúrgic. Aquest estiu mantindrà 
el tancament de gairebé un de 
cada quatre llits als hospitals 
de Lleida. Malgrat el canvi de 
conjuntura econòmica dels dos 
últims exercicis, la conselleria 
continua aplicant aquesta me-
sura que va començar per les 
retallades ara fa sis anys, per 
la qual cosa s’ha convertit en 
estructural. D’aquesta manera, 
al juliol l’Arnau manté tancats 
una quarantena de llits a què a 
l’agost s’afegiran un centenar 
més, ja que és quan hi ha menys 
activitat quirúrgica de tot l’any. 
Tot i així, el centre mantindrà 
una trentena de llits “en reser-
va” per a qualsevol incidència 
que impliqui un augment sobtat 
de pacients ingressats. 

Des del sindicat Metges de 

L’Arnau de Vilanova tancarà 140 llits a l’agost 
però en reserva 30 per a emergències
Els hospitals del Pallars i de l’Aran no es veuran afectats i tindran el servei 100% operatiu || El sindicat 
Metges de Catalunya critica que l’horari reduït dels CAP col·lapsa Urgències

SALUT ESTIU

Catalunya ho consideren “una 
xifra raonable. Són una trente-
na menys que l’any passat i és 
lògic que es faci a l’agost, que és 
quan hi ha menys activitat mè-
dica, a més, disposem de trenta 
llits més per planta que hem re-
cuperat i que utilitzava fins ara 
l’hospital Santa Maria”, va dir 
José Ángel Montañés, portaveu 
del sindicat. 

Respecte a l’Alt Pirineu i 

Aran, aquest estiu hi haurà tots 
els llits disponibles.

“El que ens preocupa a no-
saltres, veritablement, són els 
col·lapses que poden produir-se 
a Urgències, ja que el fet que els 
CAP facin l’horari d’estiu entor-
peix el ritme de treball d’aques-
ta àrea hospitalària”, va afegir. 
Montañés es refereix al fet que 
els CAP tanquin a les cinc de 
la tarda des del 25 de juny fins 

al 10 de setembre, la qual cosa 
preocupa el sindicat, ja que no-
més està disponible el centre 
d’urgències d’atenció primària 
(CUAP) de Prat de la Riba, que 
atén a la nit i els caps de setma-
na i l’hospital Arnau per atendre 
les emergències mèdiques. 

“Molts dels pacients que acu-
deixen a Urgències de l’hospital 
a l’estiu podrien ser tractats als 
CAP”, va assegurar Montañés. 

Paral·lelament, el sindicat 
va criticar la contractació ex-
tra que l’hospital ha fet per a 
l’àrea d’Urgències aquest es-
tiu. “Només han contractat dos 
persones, una xifra que de poc 
serveix i que és totalment irre-
al tenint en compte el treball 
d’un dia normal a Urgències. 
Cal contractar com més aviat 
millor més gent”, va sentenciar 
Montañés.

Els veïns de Joc de la Bola critiquen la 
brutícia i les “obres incompletes”

BARRIS URBANISME

Els veïns critiquen la brutícia i la falta de cura dels carrers.

❘ LLEIDA ❘ L’associació de veïns de 
Joc de la Bola va denunciar ahir 
l’estat d’alguns dels seus car-
rers, tot assegurant que molts 
estan bruts, sense manteniment 
i que algunes obres que esta-
ven previstes encara no han 
començat. Una de les queixes 
que més veïns han secundat ha 
sigut l’estat en el qual es troba 
el solar d’Alcalde Pujol, que és 
utilitzat com a pàrquing provi-
sional i que és  ple de brutícia. 
S’hi poden veure “branques, 

escombraries tirades i fins i tot 
rajoles”, va dir el president de 
l’associació veïnal Josep Maria 
Guasch. Així mateix, també 
va assegurar que en diversos 
trams del carrer Joc de la Bo-
la hi ha “marques al terra que 
serveixen d’indicacions per 
fer obres al carrer. Fa temps 
que són allà i encara no s’ha 
fet res, fins i tot s’estan des-
gastant i en alguns casos amb 
prou feines es distingeixen”, 
va afegir Guasch. Així mateix, 

l’associació també va destacar 
que “el parc caní que s’havia 
de fer al barri està aturat i tot 
potes enlaire, és un desastre”, 
alhora que afegeix que “millor 
no parlem de l’estat en el qual 
es troben els jardins Jaume Ma-
gre”. Per totes aquestes afecta-
cions l’associació demanarà a la 
Paeria una implicació més gran 
en el manteniment i les cures 
d’aquesta zona de la ciutat, al 
mateix temps que els demanen 
un nou local social.

AV JOC DE LA BOLA

El tancament de llits es generalitza a tot Catalunya ■ El departament de Salut tancarà 1.285 llits 
durant aquest estiu als centres hospitalaris públics catalans. En concret, del total de 12.978 llits 
disponibles, mantindrà oberts el 90,1% de mitjana, un 2% més que l’any passat, quan van estar en 
funcionament el 88,1%.

LES CLAUS

Tancament de llits estiuenc
z El departament de Salut va 
anunciar que un de cada quatre 
llits dels hospitals de Lleida ciu-
tat aquest estiu estaran tancats, 
especialment el mes d’agost.

La majoria, a l’agost
z Al juliol s’han tancat una qua-
rantena de llits de l’Hospital 
Universitari Arnau de Vilanova 
i es preveu que a l’agost s’arribi 
als 140, trenta menys que l’any 
2017.

Recuperació de llits
z Paral·lelament, l’Arnau ha re-
cuperat trenta llits que fins ara 
utilitzava l’hospital Santa María.

Saturació a Urgències
z El sindicat Metges de Catalu-
nya va criticar que l’horari d’es-
tiu dels centres d’atenció primà-
ria (CAP) pot col·lapsar el ritme 
de treball d’Urgències ja que hi 
arriben molts pacients.

rcolomina
Resaltado
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El Govern autoritza obres per regar 
300 ha més del Segarra-Garrigues
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La Noguera desplegarà les noves illes 
per a les escombraries al setembre
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El tram del congost a Sant Esteve estarà tancat fins a tenir més certificacions.

AGENTS RURALS

E. FARNELL
❘ SANT ESTEVE DE LA SARGA ❘ L’ajunta-
ment de Sant Esteve de la Sar-
ga i la Fundació Catalunya La 
Pedrera van reobrir ahir a la 
tarda el congost de Mont-rebei 
per a la navegació així com els 
accessos a peu des del municipi 
de Viacamp a l’Aragó i el d’Àger, 
per la zona de Corçà. No obs-
tant, mantenen tancat l’accés de 
Sant Esteve de la Sarga i el con-
gost a peu al tram del pont de 
Sant Miquel fins a pocs metres 
abans de la passarel·la que uneix 

Aragó i Catalunya, just al límit 
municipal entre Sant Esteve i 
Àger. La mesura es va adoptar 
al rebre l’informe dels geòlegs 
de l’Institut Cartogràfic i Geo-
lògic de Catalunya (ICGC), en 
què s’apunta un risc mínim per 
als usuaris a la làmina d’aigua i 
es delimita el perill de despreni-
ments al tram on es va produir 
l’últim dimarts passat. Tanma-
teix, els tècnics recomanen ela-
borar un estudi més exhaustiu 
en diferents punts del cingle que 
transcorre paral·lel al riu No-
guera Ribagorçana. 

De l’informe es desprèn que la 
perillositat actual és “normal” 
en aquest tipus de pendents 
en què el risc zero no existeix 

Reobren Mont-rebei per a la navegació i 
també els accessos a peu des d’Aragó i Àger
Continua tallat el tram del congost a Sant Esteve de la Sarga mentre s’espera el sanejament del camí i 
estudis més exhaustius || Risc mínim a la làmina d’aigua i es delimita el perill d’allaus

ESPAIS NATURALS REGULACIÓ

i posa èmfasi, sense alarmar, 
que els visitants han de ser-ne 
conscients, va explicar l’alcal-
de de Sant Esteve de la Sarga, 
Jordi Navarra. Per aquesta raó, 
la Fundació i l’ajuntament ela-
boraran a partir de dilluns uns 
plafons informatius en els quals 
es deixarà clar que a tot el con-
gost hi ha un risc de despreni-
ments. També es determinarà 
com i quan se sanejarà el tram 
del camí afectat per les pedres 
i la vegetació que van caure di-
marts a la tarda. 

Aquests treballs s’han de fer 
manualment perquè a la zo-
na no pot accedir maquinària 
i s’haurà de crear una brigada 
per netejar el tram del sender 
afectat, va explicar Navarra. En 
total, dimarts es van despren-
dre dos metres cúbics de terra i 
arbres que van caure des d’una 
distància de 50 metres i van 
afectar un tram de 25 metres 
del camí.

Informació
Durant aquest cap de setma-

na, Agents Rurals estaran a la 
zona per informar del tram tan-
cat i de les alternatives de pas i 
accés. L’objectiu del consistori 
de Sant Esteve de la Sarga és 
la “seguretat dels turistes” que 
visiten aquest paratge i adver-
tir-los de la perillositat de la 
muntanya i de les responsabili-
tats de cadascú. Jordi Navarra 
va afirmar que cap administra-
ció tret del consell del Jussà i 
la delegació del Govern del Pi-
rineu s’han ofert per gestionar 
aquesta situació.

DESPRENIMENT
Dimarts van caure dos 
metres cúbics de terra 
d’una altura de 30 m que 
van tallar 20 m de vial

n El congost de Mont-rebei va 
superar el 2017 els 100.000 
visitants, amb dies punta en 
què es van registrar fins a 
2.000 persones. Cada any, 
des del 2013, quan es va es-
trenar la passarel·la penjant 
que uneix Catalunya i Aragó, 
51.127 persones, el nombre de 
visitants ha anat a l’alça. L’any 
2014 el van visitar 60.185 tu-
ristes, i el 2015 ja es van su-

perar els 85.000 fins a arribar 
als més de 100.000 el 2017. 
L’increment de visitants va 
anar unit a la necessitat im-
periosa de regular el trànsit 
de vehicles que arribaven a 
la zona, preservar l’entorn i 
guanyar seguretat d’una ma-
nera eficient, per evitar massi-
ficacions i col·lapse en aquest 
entorn natural protegit. 

Així mateix, també han 

sorgit noves activitats a l’en-
torn, la majoria activitats 
aquàtiques a les aigües de 
la Noguera Ribagorçana i el 
pantà de Canelles. Diferents 
empreses catalanes i d’Aragó 
ofereixen visites amb vaixell 
o en caiacs per descobrir el 
congost des d’un altre punt 
de vista i descobrir altres pa-
ratges com l’antic poble de 
Finestres o Montfalcó.

Un paratge amb més de 100.000 visitants el 2017

❘ LLEIDA ❘ L’associació ecologista 
Ipcena va denunciar ahir ha-
ver rebut amenaces de mort a 
través de xarxes socials i mit-
jans digitals, després que l’en-
titat culpés ramaders d’atacs de 
l’ós al considerar que “posen la 
carn en safata” al depredador 
al no adoptar les precaucions 
necessàries (vegeu SEGRE de 
dijous). Aquestes declaracions 

van provocar indignació entre 
el sector. El secretari general 
d’Ipcena, Joan Vàzquez, va ci-
tar comentaris segons els quals 
“mereix un tret” o que li “obrin 
el cap” com a exemple de “su-
posats delictes d’odi, coaccions 
i amenaces”. Els va qualificar 
d’“intolerables” i contraris al 
“dret legítim a defensar el medi 
ambient”. Els creu sustentats 

per una “pseudomàfia” al Pa-
llars Sobirà que “actua amb el 
consentiment de les adminis-
tracions locals i l’Associació de 
Ramaders”.

Consell d’alcaldes del Sobirà
D’altra banda, el consell 

d’alcaldes del Pallars Sobirà va 
acordar crear una comissió amb 
representants del sector rama-

Ipcena pateix “amenaces” al 
culpar ramaders d’atacs de l’ós
El Sobirà crearà una comissió sobre el futur d’aquesta espècie

FAUNA GRANS DEPREDADORS LES CLAUS

Goiat, a França
❚ El localitzador GPS de Goiat 
el situava dijous a la regió fran-
cesa dels Alts Pirineus, la qual 
cosa impedeix per ara l’ope-
ració prevista per capturar-lo 
i canviar-li el collar emissor, ja 
que la bateria s’esgotarà d’aquí 
a un mes, com a pas previ a 
traslladar-lo fora del Pirineu.

Destinació per decidir
❚ La Generalitat va indicar que 
la prioritat ara és acreditar a la 
resta d’administracions implica-
des en la reintroducció de l’ós la 
necessitat d’“extreure del medi” 
a Goiat, per posteriorment deci-
dir què fer-ne.

der, turístic i dels ens locals amb 
l’objectiu de fixar una postura 
unitària sobre l’ós a la comarca. 
“Més enllà d’estar-hi a favor o 
en contra, s’ha de valorar què 
implica i quant costa tenir-lo si 
s’hi està a favor i si és viable 
retirar-los si s’hi està en con-
tra”, va explicar el president del 
consell, Carles Isús. 

Aquesta comissió haurà 
d’avaluar la situació del plantí-
grad i redactar un pla per pre-
sentar-lo a les administracions 
amb qüestions com control, pre-
venció d’atacs i indemnitzaci-
ons. A curt termini, els edils van 
reclamar un nou protocol que 
permeti expulsar del Pirineu 
amb rapidesa els óssos conflic-
tius (vegeu les claus).

rcolomina
Resaltado
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