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Apaguen l'incendi
d'una casa abandona
a Cervera i d'un
solar a Agramunt
Una casa abandona situada al
carrer de la Pineda, a Cervera,
va cremar a les 01.07hores. En
aquest sentit, els Bombers es
van dirigir al lloc amb 4 dotacions per apagar el foc, que va
afectar matalassos i el sostre
de fusta. A les 12.49 hores van
apagar un altre incendi en un
solar del carrer de la Comtessa
Aurembiaix, a Agramut.

Cremamitja
hectarea de
vegetació prop del
pont de Tremp
Els Bombers van treballar ahir
en dos incendis de vegetació El
primer es a originar a les 13.39
hores al passeig Valira de la Seu
d'Urgell i van cremar 300 met res quadrat s de matolls. El segon va estar a prop del pont de
Vilamitjana a Tremp. De 8 a 10
dotacions van treballar des de
les 1S.47 hores per apagar una
superficie de mitja hectarea ..
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Els notaris autoritzen 221
testaments vitals a Lleida
perla llei de !'eutanasia
Es compleix el primer aniversari de !'entrada en
vigor de la Llei 3/2021 de regulació de !'eutanasia
Es compleix avui el primer aniversari de !'entrada en vigor de la Llei
3/2021, de regulació de !'eutanasia. En aquest període, des de juliol de 2021 fins a mar~ de 2022,
el nombre de testaments. vitals
autoritzats en les notaries catalanes va ascendir a 4.S42, un 21%
més en comparació al mateix període de l'any anterior, on es van
gestionar 3.765 testaments vitals.
Cal destacar que durant el primer
trimestre de 2022, en concret, el
total de testaments vitals autoritzats ha estat de 2.2S6, mantenint

una tendencia a l'al~a.
Segons José Alberto Marín,
dega del CoHegi Notarial de Catalunya, "ja des de les setmanes
previes a !'entrada en vigor de
la Llei de !'eutanasia i durant tot
aquest any hem ates molts ciutadans que recorren al Document
de Voluntats Anticipad espera recollir la seva voluntat sobre com
ser tractats medicament al final
de la seva vida. Els documents jurídics preventius, com aquest en
materia de salut, el testament o
els poders preventius, permeten

planificar el futur, i donar tranquiHitat, comptant amb les garanties de seguretat jurídica".
la Llei 3/2021 assenyala que,
en cas de complir-se els suposits
recollits en aquesta, podra aplicar-se si la persona ha subscrit
amb anterioritat el testament vital i així ho ha determinat.
Segons dades de I'Observatori Notarial de Catalunya, es van
autoritzar un total de S.473 testaments vitals en 2021, la major
xifra deis últims S anys, sent l'any
que més testaments vitals es van

tramitar i mantenint la tendencia a l'al~a deis anys anteriors.
Per províncies, Barcelona és on
més voluntats anticipades es van
autoritzar (4.0S4), seguit per Tarragona (620), Girona (S78) i lleida (221). Així i tot, Tarragona és
l'única província catalana que ha
augmentat el nombre de manera continua des de 2017. les dades del primer trimestre de 2022
mostren una tendencia similar, situant a Barcelona en primera posició (1.280}, seguit perlarragona
(219), Girona (177) i lleida (SS).
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