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aquesta nit a les 2.00 seran 
les 3.00 en un altre canvi 
d’hora, que no serà l’últim

1,30 €

Suplements

Esport Base
Totes les categories de 
l’esport base i escolar de 
les comarques de lleida

DiS
el suplement cultural 
diS de SeGre, aquest 
mes dedicat a la 
legalitat i la legitimitat

és notícia ❘ 3

El bisbe de Solsona crea la 
primera comissió de Lleida 
per investigar pederàstia
Des del 1930 || Novell rastrejarà la diòcesi en els últims 90 anys per trobar 
possibles abusos de sacerdots i obrirà una oficina d’atenció a les víctimes

esports ❘ 24-27

amado forrolla

UN raIG d’eSperaNça per jUGar el ‘play-off’ al GUaNyar el caSTelló

Els patinets a 
Lleida només 
podran circular 
pel carril bici, 
zones 30 i passejos

lleida ❘ 6El col·lectiu VMP, que s’oposa a aquesta ordenança per a patinets.

El ple de la Paeria va aprovar 
ahir modificar l’article 59 de 
l’ordenança de circulació per 
regular els patinets elèctrics. Po-
dran anar pels carrils bici, car-
rers amb limitació de 30 km/h 
i passejos.

lleida ❘ 10

Demanen quinze anys per 
violar diàriament la filla, a 
qui va deixar embarassada

tribunals

Els Pallars veuen 
doble vara de 
mesurar a l’aplicar
les normes 
d’inundabilitat

El Sobirà i el Jussà denuncien 
“doble vara de mesurar” de la 
Generalitat a l’aplicar la llei esta-
tal d’inundabilitat, que ha vetat 
el festival Doctor Music. Avui 
surten al carrer a protestar.

comarques ❘ 11

Carles Isús denuncia 
greuge cap al Pirineu

Boya denuncia 
assetjament 
psicològic i deixa la 
cúpula de la cUp

Mireia Boya va 
anunciar ahir 
que dimiteix 
del Secretari-
at Nacional de 
la CUP i que 
abandona la 
pol í t i c a  per 
agafar “aire i forces” després 
d’haver patit assetjament psi-
cològic d’un company de partit.

panorama ❘ 18

L’aranesa apunta a un 
company de partit  
i critica el patriarcat

rcolomina
Resaltado
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La Generalitat dóna per mort l’ós Pyros 
després de 2 anys sense tenir-ne rastre.

p. 13
Vielha destinarà el superàvit de l’any 
passat a millorar la xarxa d’aigua.

p. 16

Vista alçada dels terrenys d’escalarre que l’ACA ha vetat per inundables.

itmar fabreGat

x. rodríguez / r. rAmírez
❘ LLeiDa ❘ El Sobirà i el Jussà de-
nuncien un “tracte diferent” 
que els perjudica a l’aplicar la 
llei estatal sobre inundabilitat. 
Aquesta normativa és la que ha 
provocat el veto de l’Agència 
Catalana de l’Aigua (ACA) a la 
celebració del festival Doctor 
Music a Escalarre perquè es 
troba en zona inundable i de 
flux preferent. El president del 
consell del Sobirà, Carles Isús, 
va explicar ahir que hi ha una 
“sensació d’impotència”, per-
què “hi ha un greuge compa-
ratiu claríssim” al veure que hi 
ha activitats que se celebren en 
zones de flux preferent mentre 
que Doctor Music no compta 
amb el vistiplau de l’ACA tot i 
trobar-se en espais amb les ma-
teixes característiques segons 
la normativa del 2016 (vegeu 
SEGRE d’ahir). “El tema d’Es-
calarre no sabem a què respon”, 
perquè “la seguretat de les per-
sones estava garantida i podia 
estar-ho encara més”. El Sobirà 
celebrarà un nou consell d’al-
caldes dilluns per marcar les 
accions a seguir, després que 
dijous amenacessin de deixar 
de pagar el cànon de l’aigua 
a l’ACA. El president del con- 
sell del Jussà, Constante Aran-
da, va explicar que hi ha una 
“total incredulitat perquè en 
un lloc s’utilitzen uns paràme-
tres i en un altre lloc se n’utilit-
zen d’altres” i va insistir en la 
sensació d’“impotència”. Així, 
Aranda va traslladar tot el seu 
suport al Sobirà a les accions 
que duguin a terme. Aranda va 

El Pallars veu doble vara de mesurar a l’aplicar 
normes d’inundabilitat que el perjudiquen
Després del veto de l’ACA a Doctor Music al trobar-se en zona de flux preferent || El Sobirà celebrarà 
dilluns un nou consell d’alcaldes i el Jussà mostra “incredulitat” davant de la situació

medi ambient polèmica

apuntar que demanaran reu-
nir-se amb la Generalitat i va dir 
que “s’ha de fer un front comú 
per anar tots a l’una” per reivin-
dicar necessitats i interessos del 
territori. L’alcalde de la Guin-

gueta, Josep Antoni Cervós, 
va assenyalar que “el Pirineu 
és inundable i les comarques 
del pla encara més i aquí no es 
permet res”. Cervós va assegu-
rar que l’edifici de la Llotja de 
Lleida i les torres que s’hi volen 
construir també estan en zona 
de flux preferent. D’altra banda, 
l’alcalde d’Esterri d’Àneu, Joan 
Blanco, va explicar que “veiem 
una doble vara de mesurar” i va 
demanar que “les lleis siguin 
més flexibles segons el territori 
on s’apliquin”. El portaveu de la 

plataforma Salvem Doctor Mu-
sic, Ramon Villuendas, va instar 
que “s’apliquin els criteris que 
s’apliquen en altres zones del 
país, on s’autoritzen les activi-
tats”. Villuendas va apuntar que 
hi ha molts altres casos de zones 
de flux preferent on se celebren 
activitats i va posar com a exem-
ple els concerts de les festes del 
Pilar de Saragossa i el recinte de 
la Fira de Lleida. La plataforma 
ha convocat mobilitzacions per 
avui mateix (vegeu el desglos-
sament superior).

reACCionS
indignació al veure que hi 
ha activitats en zona de flux 
preferent, mentre Doctor 
music no té autorització

L’Estany d’Ivars 
compleix deu anys 
de la recuperació

aniversari

❘  LLeiDa ❘  L’Estany d’Ivars 
d’Urgell i Vila-sana celebra 
el desè aniversari de la re-
cuperació com a espai na-
tural. Durant la setmana 
que ve s’iniciaran els actes 
commemoratius amb setze 
activitats dividides en quatre 
blocs (naturalesa, cultura, art 
i salut) i que es portaran a 
terme fins al setembre. Així 
mateix, aquest diumenge el 
dominical Lectura de SEGRE 
publicarà un ampli reportat-
ge sobre aquest espai.

x.r.
❘ LLeiDa ❘ El consell del Segrià i 
els ajuntaments reclamen més 
fons per potenciar el servei de 
primera acollida, que consis-
teix en cursos de català i orien-
tació laboral i sobre la societat 
catalana als immigrants que 
arriben al territori. El consell 
d’alcaldes de la comarca es va 
reunir ahir amb Oriol Amorós, 
secretari d’Igualtat i Migracions 
de la Generalitat. Amorós va 
demanar als ajuntaments que 
s’impliquin més en els serveis 

d’acollida, però la presidenta 
del consell, Maria José Inver-
nón, va apuntar que només dis-
posen de dos tècnics per oferir 
aquestes prestacions. “Hi ha 
moments, com per exemple 
durant la campanya de la frui-
ta, que no donem l’abast”, va 
apuntar Invernón. Així mateix, 
va assegurar que els alcaldes 
van demanar a Amorós poder 
disposar de més personal per 
potenciar aquests serveis. In-
vernón va assenyalar que l’any 
passat es van empadronar 1.100 

immigrants als municipis del Se-
grià (sense comptar els de Lleida 
ciutat) i només 63 van participar 
en el servei de primera acollida. 
L’objectiu d’aquestes sessions és 
promoure l’autonomia personal 

de les persones estrangeres i la 
igualtat d’oportunitats entre la 
ciutadania. D’altra banda, al 
consell d’alcaldes es va infor-
mar que el reciclatge ja arriba 
al 85% als 22 municipis del Se-
grià que apliquen la recollida de 
residurs porta a porta. D’altra 
banda, els altres 15 que van op-
tar per les illes de contenidors 
ja arriben al 40% de reciclatge. 
Val a recordar que la recollida 
selectiva al Segrià era aproxi-
madament d’un 20% abans que 
entrés en servei aquest sistema.

el Segrià demana més fons per a serveis a immigrants
política plens

formACió
Ofereixen cursos de llengua 
i orientació laboral, a més 
de coneixements sobre la 
societat catalana

L’any passat se’n van empadronar 1.100 i només 63 van participar en els cursos del consell

Marxa lenta  
avui des de Tremp 
fins a Escalarre

Distinció entre el 
terra rústic i les 
parcel·les urbanes

n La plataforma Salvem 
Doctor Music ha progra-
mat per avui a les 15.45 
hores una marxa lenta 
des del parc del Pinell de 
Tremp fins a Escalarre per 
protestar contra el veto 
de l’Agència Catalana de 
l’Aigua al festival Doctor 
Music i el trasllat del cer-
tamen fora del Pallars. La 
previsió és que la mobilit-
zació arribi a Santa Ma-
ria d’Escalarre a les 18.00 
hores i posteriorment hi 
haurà concerts.

n El decret de l’any 2016 
fixa diferents restriccions 
a les activitats en zones 
inundables en funció de si 
es tracta de terra rústic o 
urbà. Concentra la major 
part de les limitacions en 
les noves construccions, 
incloent-hi les de caràcter 
temporal. En canvi, pre-
veu excepcions per a les 
construccions prèvies al 
decret i en municipis amb 
més d’un terç de la seua 
superfície en zona de flux 
preferent.
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La Generalitat 
ratifica la bandera 
de les Borges

heràldica

❘ Les borges bLanques ❘ La Gene-
ralitat ja ha ratificat la nova 
bandera oficial del municipi, 
que van escollir els veïns de 
la localitat i es va ratificar al 
ple. Aquest nou símbol es va 
presentar durant el transcurs 
de la Fira de l’Oli de les Bor-
ges Blanques, en un acte al 
qual va assistir el conseller 
de Polítiques Digitals, Jordi 
Puigneró. La nova bandera 
incorpora un bou i tres flors 
de lis.

n Lleida, Sort i Cervera són 
tres de les capitals de comar-
ca que ja tenen implantat el 
sistema de recollida d’escom-
braries porta a porta. En el 
cas de Lleida ciutat, el sis-
tema es va estrenar al barri 
Ciutat Jardí i Vila Montcada 
el novembre passat. Vint-i-

dos municipis del Segrià tam-
bé funcionen amb el porta a 
porta, igual que catorze mu-
nicipis més del Pallars Sobirà 
i alguns pobles de la Segarra 
i el Solsonès. Així mateix, a 
les Garrigues estan estudiant 
implantar-lo als pobles petits 
el 2020.

Lleida, Sort i Cervera ja tenen 
implantat aquest sistema

La plaça Manuel Bertrand, per a vianants.

genís rescaLvo

j.góMez
❘ moLLerussa ❘ L’ajuntament de 
Mollerussa estudia implantar 
el sistema de recollida selecti-
va porta a porta al centre de la 
ciutat. Així ho va dir l’alcalde, 
Marc Solsona, al ple ordinari 
de dijous passat, al reconèixer 
que hi ha menys contenidors en 
aquesta zona comercial després 
de les reformes, que ha inclòs la 
conversió en zona de vianants 
de places com Manuel Bertrand 
o Pla d’Urgell. Solsona va as-
segurar que coneixen la preo-
cupació dels comerciants de la 
zona i va explicar que estudien 
amb l’empresa concessionària si 
es tractarà d’una fórmula mix-
ta que combinarà la recollida 
porta a porta amb la de conte-
nidors. La implantació del nou 
servei es portaria a terme per 
fases, començant pels establi-
ments comercials i de restaura-
ció i posteriorment s’ampliaria 
a tot el veïnat.

S’ha de recordar que l’ajun-
tament de Mollerussa va cedir 
la recollida de residus urbans 
de la ciutat al consell comarcal 
del Pla d’Urgell el 2014. Va ser 
aleshores quan es van distribuir 
nous contenidors de selectiva 
i també es van començar a re-
collir fraccions com l’orgànica. 
També es va començar a oferir 
serveis com la recollida d’objec-
tes voluminosos i la deixalleria 
mòbil, que s’atansa als barris de 
la ciutat per tal de facilitar la 
recollida d’objectes que no es 

Mollerussa projecta implantar al 
centre la recollida porta a porta
Fórmula mixta per suplir la falta de contenidors a la nova zona per a vianants

ecologia residus

poden dipositar als contenidors 
convencionals. A la resta de mu-
nicipis del Pla, la recollida d’es-
combraries es porta a terme a 
través de contenidors soterrats.

Neteja de les rajoles
Per la seua banda, l’alcalde 

de Mollerussa va explicar al ple 
que estan buscant una solució 
més efectiva per a la neteja de 
les rajoles del nou centre per als 
vianants, ja que no estan com 
haurien d’estar.

Mollerussa 
Comercial activa 
un nou web de 
vendes a l’abril
Nou portal per  
als 140 associats

comerç noves tecnologies

els comerciants van participar ahir en una taula redona per debatre la situació del comerç.

j.góMez
❘ moLLerussa ❘ L’associació Mo-
llerussa Comercial ja té prepa-
rada la pàgina web de vendes 
online. Els 140 comerços as-
sociats podran oferir els seus 
productes des de la pàgina mo-
llerussacomercial.cat a partir 
de finals del mes d’abril. En 
concret, el portal compta amb 
un espai gratuït per a cada esta-
bliment en el qual poden vendre 
fins a cinc productes, ampliables 
fins a 10, o dur a terme promoci-
ons i descomptes. Així mateix, 
cada negoci podrà comptar amb 
la seua pròpia pàgina web. Se-
ran unes setanta botigues les 
que començaran a vendre en 
línia a Mollerussa i l’objectiu és 

j.gómez

incloure tots els establiments 
adherits a l’associació, segons 
va explicar ahir el president de 
l’entitat, Àlex Català. Aquesta 
iniciativa la van presentar ahir 
en una taula redona que es va 

dur a terme al complex Resquitx 
de Golmés, en què també es va 
debatre la situació de comerç. 
Va participar en aquesta jorna-
da la directora de Comerç de la 
Generalitat, Muntsa Vilalta, que 

va destacar el dinamisme co-
mercial de la ciutat, que comp-
ta amb una densitat comercial 
superior a la mitjana, amb 18 
comerços per cada mil habitants 
(la mitjana catalana és 13).

La bandera de les Borges.

Les centrals d’Endesa, 
refugi de muricecs
❘ LLeiDa ❘ Els tècnics del centre 
Forestal de Catalunya han 
arribat a comptabilitzar fins 
a un total de 4.800 muricecs 
de dotze espècies, totes pro-
tegides, que conviuen i es be-
neficien de les instal·lacions 
hidroelèctriques d’Endesa 
a la conca del Segre a Llei-
da. Així doncs, han visitat 
túnels, edificis i cavitats de 
les instal·lacions on ja se sa-
bia que n’hi havia, o bé s’han 
trobat per primera vegada 
alguns muricecs.

Jornada sobre la reforma 
horària al Jussà
❘ LLeiDa ❘ La vicepresidenta del 
Jussà, Maria Pilar Cases, va 
assistir a la jornada Els mu-
nicipis, motor dels canvis en 
la reforma horària impul-
sada pel departament de la 
Presidència, en què es van 
exposar accions i estratègi-
es en fusos del temps fora de 
Catalunya, alhora que es va 
celebrar una taula d’experi-
ències de pactes locals del 
temps en què van intervenir 
autoritats municipals que es-
tan desenvolupant acords en 
aquesta matèria.

Portes obertes als  
horts d’Alcarràs
❘ aLcarràs ❘ L’ajuntament d’Al-
carràs i empresa Punt Eco 
han organitzat per demà una 
jornada de portes obertes als 
horts municipals. Estan si-
tuats a prop de les piscines 
i actualment compten amb 
trenta usuaris i hi ha dinou 
parcel·les disponibles d’entre 
35 i 70 metres quadrats per 
llogar. Els horts socials (per 
a jubilats i altres col·lectius) 
tenen un cost ascendeix a 5 
euros al mes.
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L’incendi de Les ja ha 
calcinat 60 hectàrees

emergències bombers

els bombers van fer un tallafoc per evitar que les flames avancessin.

❘ les ❘ L’incendi d’alta muntanya 
que va començar dimecres a Les 
(Val d’Aran) havia calcinat ahir 
unes 60 hectàrees de matoll, 
muntanya baixa i pastures, se-
gons van informar els Bombers 
de la Generalitat. El foc es va 
declarar dijous al migdia (vegeu 
SEGRE d’ahir) i durant la jorna-
da d’ahir hi van treballar Pompi-
èrs d’Aran i Bombers. Es tracta 
d’una zona molt rocosa. Hi van 
anar tres dotacions terrestres i 
personal del Grup d’Actuació 

Forestal (GRAF) transportat en 
helicòpter. En les tasques d’ex-
tinció també va participar un 
helicòpter bombarder i van fer 
un tallafoc. Els efectius es van 
retirar al pondre’s el sol i aquest 
matí tornaran al lloc dels fets 
per a l’extinció. D’altra banda, 
un incendi va calcinar ahir 1,5 
hectàrees a la Granadella. Els 
Bombers van rebre l’avís a les 
13.31 hores i fins al lloc van 
anar quatre dotacions. A Ma-
ials es van cremar 500 metres.

bombers De la generalitat

“No podem fer front a una 
campanya forestal complexa”
Uns 250 bombers es manifesten a Barcelona || Reiteren la falta 
de mitjans i personal i critiquen la “mala gestió política”

emergències protesta

A la plaça Sant Jaume, davant de la generalitat, van llegir un manifest amb les seues reivindicacions.

asbovoca

redAcció/AgèncieS
❘ barcelona ❘ Uns 250 efectius 
dels Bombers de la Generali-
tat, 80 segons la Guàrdia Ur-
bana, es van manifestar ahir al 
matí pel centre de Barcelona 
per reiterar l’“estat deplora-
ble del parc mòbil, dels centres 
de treball, la falta d’efectius” 
i van advertir que no estan 
“preparats per fer front a una 
campanya forestal complexa 
com la que es preveu”. Sota el 
lema “La precarietat mata”, 
la marxa, convocada per l’As-
semblea de Bombers i amb la 
participació de sindicats i As-
bovoca, va sortir del carrer 
Balmes a l’altura de Diagonal 
i es va dirigir fins a la plaça 
Sant Jaume, davant de la Ge-
neralitat. En aquest punt, els 
membres del cos de Bombers 
de la Generalitat van llegir un 
manifest conjunt en el qual van 

criticar la “mala gestió polí-
tica en els últims deu anys” i 
que el cos està realitzant “un 
10 per cent (160 hores) més de 
jornada laboral que la resta de 
funcionaris”.

Aquesta manifestació s’en-
globa en el marc de les protes-

tes que estan duent a terme 
funcionaris i voluntaris i és 
la segona després de la que es 
va celebrar el mes de febrer a 
Lleida i que va congregar unes 
cinc-centes persones. Precisa-
ment, dimecres al Parlament, 

el director general de Bombers, 
Manel Pardo, va explicar que 
preveuen que els municipis i 
les diputacions aportin els seus 
fons per al pressupost del cos.

Suport de la Paeria
D’altra banda, el ple la 

Paeria va mostrar ahir suport 
unànime a una moció presen-
tada pels bombers en la qual 
demanaven una millora de les 
condicions laborals per al cos. 
“Utilitzem un model de gestió 
dels anys vuitanta que està to-
talment obsolet”, va assenyalar 
el representant de CCOO i cap 
dels bombers de Mollerussa, 
Joan Biescas. “L’any 2000 a 
Lleida ciutat hi havia vuitan-
ta-sis bombers i ara són qua-
ranta-cinc amb un equip cadu-
cat i desfasat, estem en perill de 
mort”, va sentenciar en aquest 
sentit Joan Biescas.

JornAdA lAborAl
els sindicats recorden  
que fan un 10% més de 
jornada laboral que la 
resta de funcionaris

redAcció
❘ seròs ❘ Els Mossos d’Esqua-
dra van detenir aquest dijous 
dos germans de Mequinensa 
de 44 i 56 anys acusats de 
robar en una casa i dos ma-
gatzems de Seròs. Els fets es 
remunten el març de l’any 
passat, quan es va produir 
un robatori en una casa del 
carrer del Dàtil d’aquesta lo-
calitat del Segrià. 

Els Mossos van obrir una 
investigació per identificar 
l’autor o autors. Posterior-
ment, van comprovar que 
un dels objectes sostrets, 
una videocàmera, havia es-
tat venuda en una botiga de 
segona mà. Els investigadors 

van comprovar que la perso-
na que l’havia venut també 
havia fet el mateix amb eines 
i altres objectes robats de dos 
magatzems de Seròs en furts 
que es van produir a finals 
del 2018 i a començaments 
d’aquest any. Finalment, els 
Mossos van concloure que els 
autors eren dos germans de 
Mequinensa. Van ser arres-
tats aquest dijous com pre-
sumptes autors de tres delic-
tes de robatori amb força en 
les coses. Un dels germans va 
quedar en llibertat després 
de declarar davant de la po-
licia catalana i l’altre detin-
gut estava previst que passés 
ahir a disposició judicial.

Detinguts dos germans 
per robar en una casa i 
dos magatzems de seròs

successos mossos d’esquadra

Un cotxe 
s’encasta contra 
una perruqueria 
a Tàrrega

trànsit

❘ tàrrega ❘ Un cotxe es va 
encastar de divendres a la 
matinada contra la reixa i 
part de la paret d’una per-
ruqueria al carrer Enric de 
Càrcer de Tàrrega. Ho va 
fer després de saltar-se un 
Stop i xocar contra un altre 
vehicle, segons va informar 
a aquest diari la Policia Lo-
cal. L’accident va tenir lloc a 
les 2.03 hores i els dos con-
ductors, que no van resultar 
ferits, van donar negatiu a 
la prova d’alcoholèmia, in-
forma Segre Tàrrega. D’al-
tra banda, l’autovia A-2 va 
registrar ahir a la tarda tres 
quilòmetres de cues a An-
glesola en sentit Lleida per 
un accident. No es van ha-
ver de lamentar ferits.

Rescaten  
truites a la 
hidroelèctrica 
de Castissent

rurals

❘ lleiDa ❘ Els Agents Rurals 
han col·laborat i supervi-
sat el rescat de truites a la 
zona d’aigües de la central 
hidroelèctrica de Castissent 
de Tremp, al Pallars Jussà. 
Totes les truites rescatades 
eren comunes i, posterior-
ment, es van alliberar al 
riu Noguera Ribagorçana. 
És un fet habitual que els 
Agents Rurals participin en 
aquest tipus d’operacions, ja 
sigui en rius o canals. Així 
doncs, el mes de febrer, van 
rescatar les truites adultes 
que es troben al tram del 
riu Noguera Pallaresa, al 
seu pas per Sort, que s’està 
condicionant per acollir el 
Mundial de Piragüisme de 
freestyle.

rcolomina
Resaltado
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Canvi. Aquesta matinada s’hauran d’avançar 
una hora els rellotges.

35
Art. La Fundació Sorigué presenta la seua 
primera gran mostra a Madrid.

41
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l. gArCíA
❘ LLeiDA ❘ L’hospital Arnau de Vi-
lanova, el Santa Maria i l’aten-
ció primària de Lleida compta-
ran, a partir de dilluns que ve, 
1 d’abril, amb una figura pio-
nera als hospitals catalans pú-
blics, la del consultor ètic. Són 
cinc professionals, vinculats al 
Comitè d’Ètica Assistencial, la 
tasca dels quals serà resoldre 
els dubtes que puguin tenir els 
professionals de la salut a l’hora 
d’atendre els pacients. Amb una 
àmplia formació en la matèria, 
els cinc consultors atendran te-
lefònicament, de 8 a 22 hores, 
els dubtes ètics que puguin te-
nir els professionals sanitaris. 
Aquestes consultes solen estar 
vinculades a la competència dels 
pacients i als dilemes entre els 

familiars sobre el tractament 
mèdic. Es tracta d’una experièn-
cia innovadora a l’Institut Cata-
là de la Salut (ICS) i a la Gestió 
de Serveis Sanitaris (GSS) que 
té com a objectiu facilitar que 
els professionals puguin con-
sultar els dubtes més àgilment, 
millorar la qualitat en l’atenció 
dels pacients i els familiars i 
donar més visibilitat al Comitè 
d’Ètica Assistencial. El presi-
dent, Oriol Yuguero, serà un 
dels consultors juntament amb 

consultors ètics a la sanitat lleidatana
Figura pionera als hospitals públics de Catalunya per resoldre dubtes dels professionals dels 
hospitals i l’atenció primària || La prioritat és millorar l’atenció a pacients i familiars

salut assistència

els consultors ètics de l’Arnau Josep Pifarré, Oriol Yuguero, Amelia Clemente, Maria José ruiz i Joan Viñas.

icS

Joan Viñas, especialista en ci-
rurgia de l’Arnau; Josep Pifarré, 
director clínic de Salut Mental a 
l’hospital Santa María, i les in-
fermeres de l’Arnau Maria José 
Ruiz i Amelia Clemente. 

Segons va explicar Yuguero, 
servirà per donar una respos-
ta sobretot als dubtes sobre el 
tractament que reben els paci-
ents, la capacitat per decidir i 
els dilemes que puguin tenir les 
famílies. A partir del moment 
que entri en vigor dilluns que 

ve, la idea és fer una avaluació 
del servei en els pròxims mesos i 
poder incorporar-hi més consul-
tors. Els cinc actuals s’han ofert 
de forma voluntària i faran una 
setmana cada un de guàrdia. El 
Comitè d’Ètica Assistencial de 
l’Arnau rep una mitjana de mit-
ja dotzena de consultes a l’any 
sobre mort digna. Segons un in-
forme de l’any 2014, en el 50 per 
cent dels casos sorgeixen dubtes 
ètics, però només es consulten 
l’1 per cent.

MOrt dignA
el comitè d’Ètica 
Assistencial rep unes sis 
consultes a l’any de 
professionals i pacients

Acompanyar i escoltar els 
malalts terminals, clau

salut conferències

Un moment de la dotzena jornada d’acompanyament al dol ahir a la Universitat de lleida.

P.r
❘ LLeiDA ❘ “Dedicar el nostre temps 
al pacient, escoltar-lo per saber 
el que pensa, acariciar-lo i dir-li 
la veritat d’una manera gradual 
és la millor manera de cuidar 
una persona que s’està morint.” 
Aquestes són les paraules del 
doctor en cures pal·liatives Ja-
cinto Bátiz que va pronunciar 
durant la conferència inaugu-
ral de la dotzena edició de les 
Jornades d’Acompanyament al 
Dol i la Malaltia, organitzades 

per l’associació lleidatana Grups 
d’Acompanyament al Dol, que 
es va celebrar ahir a la Univer-
sitat de Lleida. 

Així mateix, Bátiz va advo-
car per la “humanització” dels 
professionals que han d’aten-
dre pacients que estan en fase 
terminal. Posteriorment estava 
prevista una taula redona sobre 
com gestionar el dol dins de la 
unitat familiar i com afrontar 
la pèrdua d’un fill abans o just 
al nàixer.

itMAr FAbregAt

n Prop de 150 persones van 
participar dijous en la II 
Jornada CEA. Autonomia: 
de què estem parlant?, a La 
Lira de Tremp, organitzada 
pel Comitè d’Ètica Assistèn-
cia de l’Hospital Comarcal 
del Pallars. L’objectiu de la 
jornada era sensibilitzar els 

professionals i la ciutadania 
respecte al canvi de model 
en l’assistència, més centrada 
en la qualitat de vida i la dig-
nitat del pacient. La ponent 
principal de la jornada va 
ser la doctora Ana Urrutia, 
presidenta de la Fundación 
Cuidados Dignos.

Jornada de sensibilització sobre 
ètica assistencial al Pallars
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