
El Síndic de Greuges 
reclama más pediatras 
en Atención Primaria y 
por toda Catalunya
Faltan 300 médicos y el 30% de las 
plazas las ocupan otros especialistas
El Síndic de Greuges, Rafael 
Ribó, exigió ayer una mejora 
en la dotación de recursos 
humanos y económicos en 
Pediatría.

Barcelona
EFE
El Síndic pidió al Departament de 
Salut una apuesta “clara” por im-
plementar el modelo asistencial 
configurado en el Plan de Orde-
nación de la atención de pedia-
tría en la atención primaria en 
Catalunya. Mientras no se consi-

gue aumentar el número de pro-
fesionales especializados en pe-
diatría, Ribó reclamó una mayor 
coordinación para los médicos 
generalistas que atienden a niños 
y adolescentes en Catalunya. Se-
gún datos de la Sociedad Catala-
na de Pediatría, que facilitó ayer 
el Síndic, en Catalunya faltan 300 
pediatras, y el 30% de las plazas 
de esta especialidad en la aten-
ción primaria están ocupadas por 
médicos no especialistas en pe-
diatría, “y buena parte de los ser-
vicios de urgencias hospitalarios 

comarcales, también”. Se prevé, 
según la resolución, que la situa-
ción empeore en los próximos 
años ya que el número de resi-
dentes en pediatría en Catalunya 
que escogen la opción de Prima-
ria es de un 17% (2017) y la tasa 
de reposición con las jubilaciones 
previstas es del 0,8%. “La sobre-
carga y las dificultades derivadas 
de esta situación suponen un gra-
ve riesgo para la salud mental y 
un alto índice del síndrome de 
desgaste profesional entre los pe-
diatras”, consideró el Síndic.
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La sala de exposiciones del Epi-
centre de Tremp acogerá del 2 al 
28 de febrero, la muestra U: Per 
14 fotògrafes i fotògrafs de Llei-
da, que se puede ver en la plan-
ta baja del edificio del Rectorat 
de la UdL hasta este jueves 31 
de enero. La exposición presen-
ta en gran formato algunas de 
las imágenes más emblemáticas 
de la jornada del 1 de octubre 
de 2017 en el territorio que cap-

turaron 14 fotógrafos profesio-
nales de Lleida. En total son 28 
instantáneas de profesionales 
como los fotógrafos de LA MA-
ÑANA. Para clausurar la mues-
tra, este jueves a las 18.30 horas  
se celebrará una tabla redonda 
para abordar las dificultades con 
las que se encontraron los foto-
periodistas cuando tienen que 
documentar manifestaciones y 
acciones de protesta.

Tremp acogerá en febrero 
la exposición del 1-O de 
14 fotógrafos de Lleida

FOTO: Tony Alcántara / Imagen de archivo de la exposición en la UdL

Protesta por el ataque del centro LGTBI
Colors de Ponent organizó ayer una concentración de rechazo ante el ataque al centro LGTBI de 
Barcelona del domingo con pintadas de carácter homófobo. El acto contó con entidades y representación 
política así como alta participación cívica. Además, varias personas formaron un castell que terminaba 
con una bandera del arcoiris y en el acto, también se leyó una manifiesto.  /FOTO:  Tony Alcántara

Los escolares 
celebran 
mañana el 
Día de la Paz 
Alumnos de 5º y 6º  de prima-
ria diferentes centros escola-
res llevarán a cabo mañana la 
actividad Por cada mina una 
flor, por el Día Escolar de la 
No-violencia y la Paz, que con-
sistirá en aportar las flores, 
confeccionadas por los esco-
lares y que después las “plan-
tarán” en un muro en Ricard 
Viñes a partir de las 11 horas.

El subdirector general de Ges-
tión de la Movilidad de la DGT, 
Jorge Ordás, explicó ayer en Ca-
talunya Informació que no des-
cartan que los patinetes eléc-
tricos tengan que contar con 
un seguro obligatorio. Según la 
misma emisora, algunas com-
pañías de seguros ya han creado 
productos dirigidos específica-
mente a los usuarios de los pa-
tinetes eléctricos debido al auge 
que han adquirido últimamente.

La DGT ‘estudia’ 
un seguro para los 
patinetes eléctricos

Acuerdo para 
la inserción de 
personas con 
discapacidad
La UdL y la Fundació ONCE 
acordaron ayer con la firma 
de un convenio la apuesta por 
promover la inserción laboral 
de personas con discapacidad. 
El acuerdo incluye formar pro-
fesorado y PAS en materia de 
inclusión. Se prevén actuacio-
nes de sensibilización y la for-
mación y accesibilidad univer-
sal en contenidos formativos.

La Cambra de Comerç  organiza 
hoy una sesión informativa so-
bre oportunidades de negocio 
en Corea del Sur. En el encuen-
tro, que se celebra en la sede 
de la Cambra de 9 a 14 horas, 
se abordará el entorno de los 
negocios en Corea del Sur, las 
claves para la comunicación in-
tercultural a la hora de hacer ne-
gocios y el marketing en Corea 
como elemento clave para en-
trar en el mercado coreano.

Jornada sobre el 
mercado de Corea 
del Sur en Lleida

EVACUAN A UN MOTORISTA HERIDO TRAS IMPACTAR CON UN COCHE 
Un motorista resultó herido tras sufrir un accidente con un coche. El aviso fue recibido a 
las 18.35 horas y el accidente se dio en la Avinguda de I’Estudi General con la calle Doctora 
Castells. Se trata de un hombre de 31 años que fue trasladado hasta el hospital Arnau 
de Vilanova de Lleida en estado menos grave al sufrir contusiones. Hasta el lugar de los 
hechos se desplazaron varias patrullas de la Guàrdia Urbana y dos ambulancias del Sistema 
d’Emergències Mèdiques. El traslado se dio para una valoración más exhaustiva del herido.
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Lleida diu adéu 
als 100 km/h en 
les carreteres 
convencionals
El límit de 90 km/h afecta 
set carreteres lleidatanes
Lleida
REDACCIÓ
El límit de velocitat a les carre-
teres convencionals de més de 
7 metres d’amplada, d’una car-
ril per sentit de la circulació i un 
voral d’1,5 metres d’amplada de 
l’Estat es des d’avui de 90 km/h, 
reduint-se d’aquesta manera en 
10 quilòmetres per hora el lí-
mit que hi havia, que era de 100 
km/h. Pel que fa a la demarca-
ció de Lleida, aquesta mesura ha 
afectat les carreteres C-13, C-14, 

C-14z, C-26, N-II, C-12 i LP-3322. 
En aques sentit, els equips de 
conservació i manteniment del 
Departament de Territori i Soste-
nibilitat van canviar més de 250 
senyals de limitació de veloci-
tat de 100 km/h a la xarxa viària 
de titularitat de la Generalitat. 
A més, en tot el territori català, 
s’han col·locat 266 nous senyals 
en uns 500 km de carreteres 
convencionals, amb motiu de la 
modificació del límiti màxim de 
velocitat en aquest tipus de via i 

aquesta actuació va arribar a una 
vintena de carreteres de tot Ca-
talunya. El Servei Català de Tràn-
sit (SCT) també va informar que 
s’han tingut que ajustar els ràdars 
que hi ha que les citades vies.

La Direcció General de Trànsit 
(DGT) va recordar que la modi-
ficació de l’article 48 del Regla-

ment General de Circulació afec-
ta 11.856 quilòmetres dels prop 
de 14.420 que té la xarxa de car-
reteres convencionals de l’Estat. 
En els últims 30 dies s’han retirat 
o canviat els senyals amb els lí-
mits de velocitat antics. En total 
han estat 2.719 indicadors, amb 
un cost de 526.000 euros, IVA a 

banda. Des de la DGT s’ha indicat 
que la reducció de velocitat ani-
rà acompanyada de més controls 
policials. L’objectiu es reduir la si-
nistralitat a les carreteres, ja que 
de les 1.321 víctimes mortals que 
hi va haver a vies interurbanes el 
2017, 1.013 van tenir lloc a carre-
teres convencionals.

FOTO: Tony Alcántara / La C-12 ja tenia ahir instal·lats els cartells que indiquen el nou límit de velocitat
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Lleida
ÓSCAR BUETAS
L’Audiència Provincial de Lleida 
acollirà demà, a porta tancada, 
una compareixença de confor-
mitat relacionada amb el crim 
de Bellvís, que va tenir lloc el 
7 d’abril de 2017. En aquest 
sentit, segons van explicar ahir 
fonts judicial, les parts han estat 
treballant en els darrers mesos 
en un acord que es podria ratifi-
car demà, evitant d’aquesta ma-
nera que se celebri la vista oral. 
Tot i així, fins demà no se sabrà 
si l’acusat de matar la seva mare 
amb un ganivet i ferir el seu ger-
mà durant una discussió a la ca-
sa familiar ha reconegut els fets.

Fiscalia demanava 14 anys de 
presó pel jove que en el moment 
dels fets tenia 22 anys. Així, el 
considera autor d’un delicte 
d’homicidi (pel que sol·licitava 8 
anys de presó) i d’un delicte de 
temptativa d’homicidi (dema-
nava 6 anys de presó). A més, 
indicava que es dóna l’agreu-
jant de parentesc i de superio-

FOTO: Selena García / Imatge de la casa on es va cometre el crim

El crim de Bellvís es podria 
resoldre demà amb un acord
L’Audiència de Lleida acollirà una compareixença de 
conformitat i el pacte entre les parts es podria ratificar 

ritat respecte les víctimes, per l’ús 
d’una arma, i l’eximent incomple-
ta d’alteració mental. De fet, això 
seria clau perquè es produeixi una 
reducció de la condemna. El minis-
teri fiscal també demanava en el 
seu escrit d’acusació cinc anys de 
llibertat vigilada per l’acusat, quan 
finalitzi la pena de presó imposa-

da, i la privació del dret de tenir o 
portar armes durant 10 anys. Tam-
bé demanava que no pugi acos-
tar-se a menys de 250 metres ni 
comunicar-se durant 10 anys amb 
el seu germà, més enllà de la pena 
de presó. Paral·lelament, sol·licita-
va que indemnitzi al seu pare i al 
seu germà.

Una mare i els seus dos fills, ferits en un 
xoc frontal a l’N-260, a Gerri de la Sal

Els parcs de Bombers de Mollerussa, Sort 
i la Seu d’Urgell es troben sota mínims

L’N-260, al quilòmetre 297, al terme municipal de Gerri de la Sal, va 
registrar ahir un xoc frontal entre dos turismes, a les 17.04 hores. En 
aquest sinistre, una mare i la seva filla va resultar ferides de caràcter 
lleu, i traslladades al CAP de la Pobla, mentre que el fill va resultar 
ferit de caràcter menys greu amb un traumatisme craneal i va ser 
evaquat en l’helicòpter a l’Hospital de Tremp.

Fonts de COS - Bombers pel Canvi van alertar ahir que els parcs de 
Mollerussa, Sort i la Seu d’Urgell es troben sota mínims, ja que faria 
falta un efectiu més per tal de cobrir amb efectivitat tots els serveis 
que han de realitzar. Per la seva banda, els de Lleida, Balaguer, Tàrre-
ga, Cervera, Tremp i Pont de Suert estan cobert però amb un mínim 
de bombers. Tot i així, no s’ha tancat cap parc de Bombers.

Judici per 
caçar ocells 
fringíl·lids amb 
vesc al Solsonès
Els membres del cos d’Agents 
Rurals van informar ahir que 
havien denunciat penalment 
al Solsonès dues persones per 
caçar ocells fringíl·lids amb 
vesc (creuetes). En aquest 
sentit, a través de les xarxes 
socials van informar que tant 
la caça com el mètode estan 
prohibits per la normativa.

Els Agents Rurals van explicar 
ahir que durant un control de 
caça menor que van dur a terme 
a l’Urgell al llarg del cap de set-
mana van sancionar una perso-
na amb la llicència i asseguran-
ça caducades, una altre que no 
duia cap documentació i un dar-
rer havia caçat espècies no cine-
gètiques. A més, els agents van 
afegir que també van identificar 
una persona per tinença d’un art 
de caça prohibit.

Denunciat a l’Urgell 
un caçador amb la 
llicència caducada
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L’entitat ‘Xinos per la República’ 
denunciava ahir a Twitter la “Im-
perdonable vulneració de drets 
civils que fa l’Ajuntament d’Alma-
celles en impedir que veïns d’ori-
gen estranger es puguin sol·licitar 
el registre al cens electoral per 
poder votar a les eleccions mu-
nicipals i/o europees”. Aquest 

diari va intentar contactar, sense 
èxit, amb els membres d’aques-
ta entitat, si bé altres fonts pro-
peres a les persones implicades 
expliquen que es tracta de dues 
persones d’origen romanès que 
quan van anar a l’Ajuntament a 
sol·licitar el registre al cens elec-
toral per poder votar a les elecci-

ons municipals “els van dir que no 
en sabien res”, del procediment. 
No obstant això, un dels afectats 
ho ha pogut arreglar encara que 
l’altre no perquè, en tant que ex-
tra-comunitari, ja se li havia pas-
sat el plaç -que s’acabava el dia 15 
de gener-. 

Davant d’aquests fets, l’alcalde 
d’Almacelles, Josep Ibarz, va afir-
mar que “no ens consta aquest 
cas” i que si és així “que presentin 
una queixa amb l’hora i el funci-
onari que els va atendre”. El con-
sistori va reafirmar que és “total-
ment fals”.

Denuncien traves a dues 
persones per censar-se per 
poder votar a Almacelles

La CUP i altres organitzacions de 
l’Esquerra Independentista han 
organitzat un concert, que serà 
l’acte central de la campanya Al-
cem-nos al Pirineu, per aquest 
dissabte 2 de febrer a les 19h 
del vespre al teatre La Lira de 
Tremp. La campanya Alcem-nos! 
Des del primer dia dels judicis, 

aturem-ho tot té com a objec-
tiu iniciar un cicle de protesta i 
mobilització popular de cara als 
judicis en contra del dret a l’au-
todeterminació i crear un front 
ampli de lluites en defensa dels 
drets civils, socials i polítics i a 
favor de l’exercici del dret a l’au-
todeterminació.

La CUP prepara la campanya 
‘Alcem-nos’ de cara als judicis 
amb un acte central a Tremp
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ERC vol crear una comissió a la 
Diputació sobre el cas ‘Boreas’
Amb caràcter informatiu i temporal, 
per seguir la investigació de Reñé 
El portaveu d’ERC a la 
Diputació de Lleida, Jaume 
Gilabert, proposarà en la 
sessió plenària d’aquest 
dijous la constitució 
d’una comissió especial 
informativa pel cas ‘Boreas’.

Lleida
REDACCIÓ
La comissió tindria un caràcter 
temporal per a fer el seguiment 
que requereix el cas de corrupció 
en el qual està implicat, presump-
tament, l’expresident de la Dipu-
tació, Joan Reñé.  

Aquesta comissió que els re-
publicans demanaran que es 
constitueixi en el termini d’un 
mes tindria, també, com a ob-
jectius, segons va declarar el por-
taveu republicà, “l’avaluació del 
funcionament de la Diputació de 

FOTO: T.A. / Moment de la detenció de l’expresident Joan Reñé 

Lleida i dels seus organismes au-
tònoms per a fer les propostes de 
millora, si són necessàries, per a 
corregir els procediments que po-

den induir a pràctiques irregulars, 
així com també la millora a l’accés 
a la informació pel conjunt de la 
ciutadania i la transparència”. Pel 

republicà el cas Boreas suposa 
“un desprestigi per la institució”.

Per la seva banda, la vicepresi-
denta primera, Rosa Pujol, va 
assegurar que “no hi haurà cap 
problema amb aquesta moció” 
perquè “sempre ho hem explicat 
tot de forma transparent a tots 
els portaveus”. En aquest sen-
tit, Pujol recorda que a l’anterior 
ple, ja  es va considerar que “com 
que ens reuníem els portaveus, la 
comissió passés a ser la junta de 
portaveus i la presidenta”. 

BÉNS DE L’ESGLÉSIA

D’altra banda, el diputat de la 
CUP, Josep Cabré, presentarà al 
ple de dijous una moció sobre les 
immatriculacions de béns realit-
zades per l’església catòlica als re-
gistres de la propietat. El diputat 
de la formació anticapitalista pro-
posarà que s’exigeixi “als bisbats 
de Solsona, Lleida, Urgell i Tar-
ragona la tramesa als correspo-
nents ajuntaments d’una relació 
totes les immatriculacions que 
hagin fet a cada municipi”.

La Diputació de Lleida reti-
rarà la defensa jurídica a Ra-
mon Lleonart, assessor pel 
desenvolupament d’infraes-
tructures, per evitar un pos-
sible conflicte d’interessos, 
ja que la pròpia Diputació es 
va personar en la causa. En 
aquest sentit, la institució ja 
va treure la defensa a Marlen 
Minguell, número dos de Jo-
an Reñé, i a Enrique Regaño, 
encarregat de les adjudica-
cions. En el cas de l’expresi-
dent de la vegueria del PDe-
CAT va ser ell mateix qui va 
renunciar als serveis jurídics 
de la institució. 

D’altra banda, cal recordar 
que la titular del jutjat d’ins-
trucció 1 de Lleida que porta 
la causa va acordar ampliar 
de 6 a 18 mesos el termini 
d’instrucció del cas Bore-
as perquè qualifica la causa 
com a “complexa” i l’ha divi-
dida en sis parts. 

La Diputació 
retirarà els 
serveis jurídics 
a Ramon 
Lleonart

rcolomina
Resaltado


	M201901291
	lm29
	lm02
	lm03
	lm04
	lm05
	lm06
	lm07bona
	lm08
	lm09
	lm10
	lm11
	lm12
	lm13
	lm14
	lm15
	lm16
	lm17
	lm18
	lm19
	lm20
	lm21
	lm22
	lm23
	lm24
	lm25
	lm26
	lm27
	lm28
	lm29
	lm30
	lm31
	lm32
	lm33
	lm34
	lm35
	lm36
	lm37
	lm38
	lm39
	lm40
	lm29.pdf
	lm02
	lm03
	lm04
	lm05
	lm06
	lm07bona
	lm08
	lm09
	lm10
	lm11
	lm12
	lm13
	lm14
	lm15
	lm16
	lm17
	lm18
	lm19
	lm20
	lm21
	lm22
	lm23
	lm24
	lm25
	lm26
	lm27
	lm28
	lm29
	lm30
	lm31
	lm32
	lm33
	lm34
	lm35
	lm36
	lm37
	lm38
	lm39
	lm40

	lm29.pdf
	lm02
	lm03
	lm04
	lm05
	lm06
	lm07bona
	lm08
	lm09
	lm10
	lm11
	lm12
	lm13
	lm14
	lm15
	lm16
	lm17
	lm18
	lm19
	lm20
	lm21
	lm22
	lm23
	lm24
	lm25
	lm26
	lm27
	lm28
	lm29
	lm30
	lm31
	lm32
	lm33
	lm34
	lm35
	lm36
	lm37
	lm38
	lm39
	lm40

	lm29.pdf
	lm02
	lm03
	lm04
	lm05
	lm06
	lm07bona
	lm08
	lm09
	lm10
	lm11
	lm12
	lm13
	lm14
	lm15
	lm16
	lm17
	lm18
	lm19
	lm20
	lm21
	lm22
	lm23
	lm24
	lm25
	lm26
	lm27
	lm28
	lm29
	lm30
	lm31
	lm32
	lm33
	lm34
	lm35
	lm36
	lm37
	lm38
	lm39
	lm40




