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Uns 30 refugiats arriben a Lleida i  
15 es queden a l’Hotel Nastasi.

p. 14
Condemnen la Granadella per
acomiadar l’alcaldessa il·legalment.

p. 15

Argimon va visitar les noves instal·lacions, que van obrir al públic el dia 10 passat.

C.saNs

c.SAnS
❘ La seU D’UrGeLL ❘ La jubilació 
d’una part important dels met-
ges rurals està a la cantonada, 
tal com ha denunciat el sector 
en nombroses ocasions, i el con-
seller de Salut, Josep Maria Ar-
gimon, va assegurar ahir a la 
Seu d’Urgell que la Generalitat 
ultima un pla per fer-hi front. 
Argimon no va voler revelar en 
què consistirà aquest pla “per-
què encara hi estem treballant”, 
però va atribuir aquesta situació 
a un “problema de demografia 
professional” que pateix Cata-
lunya i al problema estructu-
ral del sistema sanitari català 
“a causa de l’infrafinançament 
crònic”. El lobby Eines de Re-

poblament Rural havia xifrat 
en un 40% el nombre de metges 
rurals que es jubilaran en els 
pròxims cinc anys.

El conseller va defensar els 
“excel·lents professionals” de 
l’àmbit sanitari, que necessiten 
treballar, va dir, “no ja en unes 
condicions excel·lents, però sí 
en unes bones condicions”, i va 
posar d’exemple les instal·laci-
ons que va inaugurar ahir del 
nou Centre d’Atenció Primària 
a la Seu. Argimon va reiterar 
que el Govern contempla una 

Argimon anuncia un pla per afrontar la 
jubilació de metges rurals d’aquí a uns anys
Inaugura el CAP de la Seu d’Urgell, estrenat el dia 10 després d’una inversió de 5,3 milions d’euros || El 
conseller insisteix en el fet que estudien com intensificar la col·laboració sanitària de l’Alt Urgell i Andorra

salut serveis

retirAdeS
Calculen que un 40%  
dels sanitaris de l’àmbit 
rural es jubilarà en els 
propers cinc anys

n L’alcalde de la Seu, Francesc 
Viaplana, va manifestar que 
la posada en funcionament del 
nou CAP “encaixa” en la polí-
tica del Govern de “potenciar 
l’atenció primària com el pri-
mer front d’atenció a l’usuari 
en matèria de salut”.

Al finalitzar la inaugura-
ció, el conseller Argimon es 
va reunir amb els professio-
nals del centre, que va entrar 

en funcionament el dia 10 
passat. Té una superfície de 
2.123 metres quadrats i ha 
suposat una inversió de 5,3 
milions d’euros. Les instal·la-
cions incorporen atenció a la 
salut mental infantil i juvenil, 
espais per als professionals 
de salut pública i àrees per a 
l’educació sanitària.

La directora del servei 
d’atenció primària (SAP) 

Lleida Nord, Meritxell Fei-
xes, va destacar que el nou 
centre d’atenció primària 
naix amb la voluntat de tre-
ballar “a favor d’una atenció 
de qualitat a les persones” i 
amb el repte de “reprendre 
tot allò que es va ajornar per 
la pandèmia”, com l’amplia-
ció de la cartera de serveis, 
que inclouran, per exemple, 
el dietista-nutricionista.

Nou centre d’atenció primària amb més serveis

partida de 160 milions d’euros 
en els pressupostos d’aquest 
any 2022 per fer front a “les 
seqüeles” que ha deixat la crisi 
sanitària de la Covid-19 amb 
retards en els diagnòstics, les 
cirurgies i els tractaments d’al-
tres patologies. Va destacar que 
el sector mèdic ja n’ha recuperat 
una part però va reconèixer que 
“hem de fer un esforç clarament 
important” durant aquest any 
per millorar-lo.

El conseller Argimon es va 
referir a la pandèmia i va in-
sistir en la necessitat de “nor-
malitzar” la situació i d’“estar 
pendents” davant d’un possible 
repunt de casos de “de cara a la 
primavera o a la tardor vinent” 
perquè el virus “és estacional 
malgrat que caldrà veure el ti-
pus de variant que és”. Per altra 
banda, també va tornar a parlar 
de la grip i va dir que caldrà es-
perar unes setmanes per veure 
si l’increment de casos “es con-
solida com a onada”. Argimon 
es va referir també a la col·la-
boració de Catalunya amb An-
dorra en matèria sanitària. Va 
insistir en el fet que el Govern 
“explora vies d’acord més àm-
plies” perquè els pacients crítics 
de l’Alt Urgell puguin utilitzar 
“per proximitat” els llits de 
l’UCI de l’Hospital Nostra Se-
nyora de Meritxell tal com ja es 
va fer per la Covid. Pacients de 
l’Alt Urgell utilitzen des de fa 
anys els serveis andorrans per 
al tractament de diàlisi i els pa-
cients oncològics de l’altre costat 
de la frontera també són atesos 
en la sanitat catalana.

El Parlament, contra 
l’acadèmia militar de Talarn

política comissió parlamentària

❘ LLeiDa ❘ La comissió d’Assumptes 
Institucionals del Parlament ha 
aprovat aquesta setmana una 
moció de la CUP que reclama 
que l’acadèmia militar de Ta-
larn es traspassi a la Generalitat 
per destinar les instal·lacions 
a “usos civils”. La proposta va 
rebre el suport d’ERC, JxCat 
i ECP, mentre que el PSC, Cs, 
Vox i PP hi van votar en contra. 
El debat va incloure la partici-
pació de dos diputats de Tremp: 
Antoni Flores (ERC) i Sílvia Ro-

mero (PSC). Ambdós van recor-
dar la mobilització del Pallars 
contra el tancament de l’acadè-
mia quan l’Estat ho va plantejar 
el 2011 per retallades pressu-
postàries. Tanmateix, Flores va 
valorar que avui dia l’impacte 
econòmic de la marxa dels mili-
tars “seria menor” al descendir 
l’activitat formativa. Romero va 
criticar la moció perquè preveu 
“dictar què hem de fer i què ens 
convé” a la població del Pallars 
i del Pirineu.

Tàrrega estrenarà tres cicles formatius 
sobre aigua i revestiments murals

educació oferta

❘ TàrreGa ❘ Tàrrega ampliarà el 
curs vinent els estudis posto-
bligatoris que ofereixen els 
centres educatius de la ciutat. 
Així ho va donar a conèixer el 
departament d’Educació, que 
ha autoritzat dos nous cicles 
a l’institut Alfons Costafre-
da i un altre a l’Escola d’Art 
Ondara. “Es tracta de forma-
cions llargament reivindica-
des a la ciutat, que alhora ens 
permetran nodrir d’alumnes 
altres centres, com és el cas 

de l’Escola de Sobreestants”, 
va explicar l’edil de Ciutada-
nia, Educació i Treball, Xavier 
Rossell-Aparicio.

D’aquesta manera, doncs, a 
partir del curs 2022-2023 els 
estudiants que ho desitgin po-
dran cursar el cicle formatiu de 
grau mitjà de xarxes i estacions 
de tractament d’aigües i el de 
grau superior de manteniment 
d’instal·lacions tèrmiques i de 
fluids a l’institut Alfons Cos-
tafreda. Per un altre costat, 

l’Escola d’Art Ondara estre-
narà el cicle de grau mitjà de 
revestiments murals.

Tàrrega va celebrar entre di-
mecres i ahir la Fira Estudies & 
Treballes per oferir orientació 
als assistents i que puguin crear 
el seu itinerari educatiu, labo-
ral i emprenedor. Rossell-Apa-
ricio va valorar positivament 
aquesta segona edició del cer-
tamen i va manifestar la vo-
luntat de tornar a organitzar-la 
l’any que ve.
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HORòscOp

Aspid i el Club Escacs Balàfia firmen                      
un conveni en benefici dels nens
Aspid i el Club Escacs Balàfia van firmar un conveni de 
col·laboració destinat que els nens atesos per l’associació 
al barri de Balàfia puguin participar en les activitats 
d’escacs del club.

aspiD

ajuntament De vila-sana

vila-sana acull la presentació del llibre              
‘el petit blanc’, de Rafel Panadés
Vila-sana va acollir ahir la presentació del llibre El petit 
blanc, del president del consell del Pla d’Urgell, Rafel 
Panadés. En l’acte van participar l’alcalde de la localitat, 
Joan Sangrà, i el president de Pagès Editors, Lluís Pagès.

la Biblioteca de les Borges Blanques celebra el Dia mundial de l’aigua
La biblioteca Marquès d’Olivart 
de les Borges Blanques va rebre 
la visita dels alumnes del col·legi 
Mare de Déu de Montserrat en 
el marc de la celebració del Dia 

Mundial de l’Aigua. Els alumnes 
van visitar l’exposició L’aigua és 
vida, en què s’explica el cicle de 
l’aigua i la vida als rius, mars, 
llacs i oceans. Les properes dos 

setmanes visitaran l’exposició 
els alumnes del col·legi Joan 
XXII i, més tard, l’exposició 
itinerarà per les biblioteques 
de les Garrigues.

BiBlioteca marquès D’olivart

l’empresa lleidatana Ramon Soler                             
i la Fecoll s’uneixen per a l’aplec
La Federació de Colles de l’Aplec del Caragol de Lleida in-
corpora la Ferreteria Ramon Soler com a “amic de l’Aplec” 
després de firmar un conveni de col·laboració pel qual 
l’empresa centenària serà proveïdora oficial de l’Aplec.

fecoll

planten cinc roures en el 
Dia de l’Arbre a la seu

Alumnes dels col·legis Albert Vives, Pau Claris, La Valira, 
Castell-ciutat i La Salle de la Seu d’Urgell van celebrar el Dia 
Mundial de l’Arbre plantant cinc roures a l’Horta del Valira.

ajuntament De la seu D’urgell

Núria Bigorra i Ingrid 
Sebastià presenten vins 
del pirineu al ‘D’vines’
Les vinyataires Núria Bigorra, 
copropietària del celler Terrer de 
Pallars, i Ingrid Sebastià, del pro-
jecte vitivinícola Cota 730, van 
conduir dijous el tercer maridat-
ge del cicle D’Vines al restaurant 
L’Espurna, on van presentar els 
seus vins del Pirineu elaborats sota 
la DO Costers del Segre. El cicle 
ret homenatge a les dones del vi 
de Lleida.

comopomona

ÀRIES 21-iii / 19-iv.
viviu el moment. no perdeu temps 
complaent algú que veu defectes en 

tot. preneu-vos-ho amb calma i poseu pensa-
ments i energia en el que podeu fer.

TAURE 20-iv / 20-v.
avançar requereix disciplina. adap-
teu-vos al que succeeix al voltant i apro-

fiteu qualsevol oportunitat que tingueu per 
explorar i expandir una cosa que us interessa.

BESSONS 21-v / 20-vi.
considereu si aneu en la direcció cor-
recta. parleu amb algú que sap el que 

us agradaria fer. inscriviu-vos en un curs i obtin-
dreu una idea de les possibilitats.

CÀNCER 21-vi / 22-vii.
invertiu en vosaltres. estigueu disposats 
a fer tot el possible per assegurar-vos 

de treure el màxim del que teniu per oferir. no 
deixeu que els altres us destrossin la confiança.

LLEÓ 23-vii / 22-viii.
entreu en el joc, jugueu per guanyar i 
no us preocupeu pel que diuen o fan 

els altres. feu canvis que us calmin la ment i us 
facilitin la vida.

VERGE 23-viii / 22-iX.
confieu en l’experiència perquè us ajudi 
a avaluar situacions delicades. escolteu 

i responeu amb compassió; marcareu una dife-
rència que produirà un canvi positiu.

BALANÇA 23-iX / 22-X.
feu una cosa que us alegri, us motivi o 
us encoratgi a passar més temps amb 

algú que estimeu. allunyeu-vos de situacions 
que siguin una pèrdua de temps o diners.

ESCORPIÓ 23-X / 21-Xi.
no compartiu secrets. mantingueu-vos 
enfocats en una cosa que us agrada fer. 

una idea innovadora us donarà un nou al·licient 
a la vostra vida. no ignoreu el canvi.

SAGITARI 22-Xi / 21-Xii.
poseu-vos fora de la línia de foc. algú 
canviarà les coses per satisfer les seues 

necessitats. mantingueu els fets clars i enfo-
queu-vos cap als vostres interessos.

CAPRICORN 22-Xii / 19-i.
arxiveu la informació que d’altres com-
parteixen i tindreu avantatge en gustos, 

disgustos i confiabilitat. Busqueu una sortida 
singular per utilitzar les vostres habilitats.

AQUARI 20-i / 18-ii.
planegeu la pròxima jugada. una xarxa 
de seguretat us donarà tranquil·litat 

quant a estabilitat econòmica i emocional. una 
aliança d’empreses sembla prometedora.

PEIXOS 19-ii / 20-iii.
no deixeu res a l’atzar. que us guiï l’ex-
periència i que la intuïció intervingui 

quan calgui. estigueu disposats a lluitar per allò 
que és correcte. sigueu honestos.
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