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Concurs d’idees 
per reformar 
íntegrament la 
plaça del Clot

BARRIS

❘ LLEIDA ❘ L’associació de veïns 
del Clot convocarà l’any que 
ve un concurs d’idees per re-
novar íntegrament la plaça de 
la Constitució, coneguda com 
la del Clot. Així ho va decidir 
ahir la junta després de celebrar 
una reunió amb una trentena de 
veïns i representants dels grups 
municipals, en què els presents 
van acordar la necessitat de fer 
“una renovació total després de 
vint-i-sis anys”, va explicar en 
aquest sentit el president veïnal, 
Manel Rodríguez. 

A la trobada, veïns van pro-
posar vianalitzar una part d’Al-
calde Porqueres per reduir el 
trànsit i facilitar la feina dels 
cambrers, arreglar la font o mi-
llorar els encreuaments entre 
Nadal Meroles amb Humbert 
Torres i Ramon Llull amb Al-
calde Porqueres.

n Metges de Catalunya s’ha 
aixecat de la taula de nego-
ciació amb l’Institut Català 
de la Salut (ICS) que abor-
dava millores per evitar la 
vaga de la setmana que ve als 
Centres d’Atenció Primària 
(CAP). El sindicat no torna-
rà a negociar fins que l’ICS 

no es comprometi a limitar 
a vint-i-vuit les visites diàri-
es i que aquestes tinguin un 
temps mínim. 

Així mateix, el sindicat 
va considerar “joc brut” 
que l’ICS difongués entre la 
plantilla una sèrie de mesu-
res per evitar l’aturada.

Trencada la negociació per evitar 
els cinc dies de vaga als CAP

Imatge aèria de les dependències de Salut Mental de l’hospital Santa Maria.

SEGRE

M. MARQUÈS
❘ LLEIDA ❘ Gestió de Serveis Sani-
taris (GSS), que gestiona l’hos-
pital Santa Maria, ha publicat 
la convocatòria d’onze noves 
places per a l’àrea de Salut Men-
tal. Es tracta de quatre llocs de 
treball de psiquiatria, tres de 
psicòlegs especialistes en psi-
cologia clínica, dos infermers 
especialitzats en salut mental 
per a la Regió Sanitària de Llei-
da i dos més per al Pallars-Alta 
Ribagorça. A tots se’ls ofereix 
un contracte de sis mesos a jor-
nada completa que es renovarà 
o es farà indefinit a l’acabament. 
La sol·licitud pot presentar-se 
fins al 19 de desembre. Actu-
alment, el Santa Maria compta 
amb una trentena de psiquiatres 
i n’hi ha una desena a l’hospital 
de salut mental de Sant Joan de 
Déu i, segons va assenyalar re-
centment el director mèdic de 
l’àrea de Salut Mental d’aquests 
dos centres, Josep Pifarré, Llei-
da té dèficit d’aquests especi-
alistes i va xifrar en almenys 
set els que serien necessaris per 
millorar l’atenció en aquest àm-
bit. Va assegurar que han ha-
gut de contractar professionals 
de fora de Catalunya i fins i tot 
d’Espanya ja que no se’n formen 
suficients. Tanmateix, l’amplia-
ció de les places de metge intern 
resident (MIR) permetrà aca-
bar amb aquest dèficit. L’any 
passat, GSS va posar en marxa 
un pla director per incorporar 
vint-i-tres professionals més a 

El Santa Maria contractarà onze 
professionals per a Salut Mental
Busca quatre psiquiatres, tres psicòlegs i quatre infermers especialitzats

SANITAT LABORAL

salut mental: sis psiquiatres, set 
psicòlegs, cinc infermers i cinc 
terapeutes ocupacionals i edu-
cadors socials.

Altres convocatòries
Així mateix, GSS també ha 

convocat un total de quatre pla-
ces de Radiologia per a l’hospi-
tal Santa Maria i una de Cirur-
gia Ortopèdica i Traumatologia 
i d’especialista en Anestèsia i 
Reanimació per a l’hospital Co-
marcal del Pallars.

La cadena de 
menjar ràpid 
KFC, a Cappont

RESTAURANTS

❘ LLEIDA ❘ La franquícia de res-
taurants de menjar ràpid es-
pecialitzada en pollastre fre-
git Kentucky Fried Chicken, 
més coneguda per les sigles 
KFC, obrirà pròximament el 
primer local a Lleida. S’ins-
tal·larà a Cappont, a prop del 
campus universitari, l’espai 
que va ocupar durant diver-
sos anys el McDonald’s al 
carrer Jaume II. Els operaris 
treballaven ahir a l’interior 
de l’establiment, que està en 
obres. KFC, que pertany al 
grup Yum! Brands, compta 
amb més de 18.000 restau-
rants en 120 països.

La llista de la 
Crida a la Paeria, 
el mes de gener

POLÍTICA

❘ LLEIDA ❘ La Crida ha constitu-
ït una comissió que treballa 
en la confecció de la llista 
per a les pròximes eleccions 
municipals del mes de maig 
del 2019, en les quals no re-
petiran els actuals edils Pau 
Juvillà i Francesc Gabarrell, 
i espera tenir tancats els can-
didats dels primers llocs el 
mes de gener. La intenció 
d’aquesta formació és que la 
candidatura sigui encapçala-
da per una dona (no va voler 
avançar noms) i, de fet, vol 
que siguin majoria en els pri-
mers cinc llocs.

rcolomina
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L’Alta Ribagorça vol  
ajuts per l’ós
❘ VIELHA ❘ El consell de l’Alta Ri-
bagorça va afirmar ahir que 
demanaran a la Generalitat 
que consideri la comarca 
“territori ós” tant a efectes 
de prendre decisions sobre la 
gestió d’aquesta espècie com 
per beneficiar-se d’ajuts i me-
sures de suport a la rama-
deria, arran del primer atac 
a bestiar confirmat aquest 
mes a la Vall de Boí (vegeu 
SEGRE d’ahir). L’ajuntament 
d’aquest municipi, per la seua 
banda, va reclamar compen-
sar de forma adequada els 
danys als ramaders afectats. 
El propietari de l’ovella de-
vorada encara no ha trobat 
les altres 110 desaparegudes.

El parador de Vielha 
reobre per a l’esquí
❘ VIELHA ❘ El parador de Vielha 
reobre avui després del perí-
ode vacacional de la planti-
lla. L’establiment, amb més 
de cinquanta anys d’història, 
recobra l’activitat abans de 
l’inici de la temporada d’es-
quí, que a Baqueira serà dis-
sabte de la setmana que ve.

Jornades contra la 
despoblació rural
❘ LLEIDA ❘ La Fundació del Món 
Rural va organitzar ahir una 
jornada per debatre sobre la 
capacitat d’atracció dels pe-
tits municipis per prevenir la 
despoblació rural. En aquest 
sentit, es va plantejar la im-
plantació de serveis que fo-
mentin oportunitats laborals.

Almacelles construirà  
un pàrquing al centre
❘ ALMACELLES ❘ L’ajuntament 
d’Almacelles va formalit-
zar dijous la compra de cinc 
parcel·les per construir un 
pàrquing de vuit-cents me-
tres quadrats a prop del nu-
cli antic, entre la plaça de 
la Vila i l’escola Antònia 
Simó i Arnó. Ha destinat 
160.000 euros a comprar-les 
i haurà d’enderrocar-ne les 
construccions.

El Jussà, en una trobada 
de mobilitat sostenible
❘ TREMP ❘ La vicepresidenta 
del consell del Jussà, Pilar 
Cases, dos tècnics i dos em-
presaris turístics han assistit 
a un seminari sobre mobi-
litat sostenible que s’ha ce-
lebrat a la localitat francesa 
d’Arrens-Marsous.

L’Incasòl impulsa el 
polígon d’Organyà
❘ ORGANYÀ ❘ L’Incasòl va ma-
nifestar ahir el seu interès a 
reprendre el desenvolupa-
ment del polígon industrial 
Vilansats d’Organyà en un 
primer sector d’uns 30.000 
metres quadrats. El desenvo-
lupament urbanístic d’aques-
ta zona va quedar paralitzat 
per la crisi anys enrere.

LES CLAUS

Nou portaveu de la CUP. Josep Cabré va rellevar Joel Jové i va re-
clamar “arribar fins al final” en la investigació sobre corrupció a l’ens 
provincial. Va demanar una comissió de seguiment a Perelló, que va dir 
que informarà els grups sobre la causa judicial a les juntes de govern.

Cap de gabinet. El ple va incorporar com a punt d’urgència el nome-
nament de Carles Gómez com a cap de gabinet de Perelló.

Absents. L’expresident Joan Reñé (PDeCAT) i la diputada Sara Mestres 
(PSC) no van assistir al ple. Ángeles Ribes (Cs) va arribar al final.

La presidenta de la Diputació, Rosa Maria Perelló, amb el nou portaveu de la CUP, Josep Cabré.

MAGDALENA ALTISENT

R. RAMÍREZ
❘ LLEIDA ❘ La Diputació constituirà 
una comissió amb membres de 
tots els grups polítics per revi-
sar les línies d’ajuts, reduir “a 
la mínima expressió” les sub-
vencions de concessió directa 
de presidència i pactar els pres-
supostos de la corporació per al 
2019. Així ho preveu una moció 
acordada ahir per unanimitat 
al ple. Presentada per ERC, es 
va debatre tres dies després 
que la presidenta, Rosa Maria 
Perelló (PDeCAT), manifestés 
la intenció d’avançar en la lína 
d’atorgar més pes a la convoca-
tòria de subvencions de pública 
concurrència (vegeu SEGRE de 
dimecres). 

Malgrat la unanimitat en la 

votació, hi va haver crítiques 
entre les formacions polítiques 
durant el debat. Mentre que el 
portaveu d’ERC, Jaume Gila-
bert, va afirmar que els ajuts 
directes suposen la meitat de les 
subvencions amb més de vint-i-
quatre milions, el vicepresident 
cinquè, Enric Mir (PDeCAT), les 
va xifrar en un 45 per cent i va 
puntualitzar que l’equip de go-
vern només pot disposar de 8,5 
milions. La resta, va dir, forma 
part de fons comunitaris “fisca-
litzats per la Unió Europea” o 
és la dotació de convenis amb 
altres administracions. Mir va 
acusar de “populisme” els repu-
blicans i Gilabert li va replicar 
que “vostè és qui parla d’ajuts 
a dit, no jo”.

Unanimitat per reduir els ajuts 
directes i pactar els pressupostos
PDeCAT i PP recorden a ERC que Gilabert també en va donar quan va ser president 
|| Acord unànime en una moció contra el polèmic decret de menjador escolar

PLE PROVINCIAL

Tant Mir com Dolors López 
(PP) van recordar a Gilabert que 
ell va atorgar subvencions direc-
tes quan va presidir la Diputa-
ción. Perelló, per la seua banda, 
va dir que va demanar a ERC 

retirar la moció i que, davant 
la negativa dels republicans, li 
van donar suport al considerar 
que propugna el que el PDeCAT 
vol fer “encara que no hi hagi 
hagut temps de demostrar-ho”. 

UN ALT PERCENTATGE

ERC va calcular que el 50% 
dels ajuts de la Diputació 
són directes i el PDeCAT va 
apuntar que són un 45%

Enric Colom (PSC) va desta-
car la conveniència de “fixar 
criteris a futur” sobre ajudes i 
Paco Boya (UA) es va mostrar 
d’acord amb revisar-los. Josep 
Cabré (CUP) va valorar que 
“com menys presidencialisme, 
més transparència”.

Durant la sessió es va apro-
var també per unanimitat una 
moció d’UA i PSC que demana 
revertir retallades en matèria 
d’Ensenyament, i una altra del 
PSC contra el decret sobre men-
jadors escolars que prepara la 
Generalitat. ERC es va sumar a 
la resta de grups, si bé va defen-
sar l’actuació de la conselleria 
(en mans dels republicans) i va 
recalcar que el decret és encara 
un projecte obert a diàleg.

rcolomina
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La senyora

Trini Moreno García
Ha mort als 66 anys.
(E.P.R.)

El seu espòs, Ramon Ribera; fills, Ramon i Jordi; filla política, Sònia; néts, Júlia 
i Quim; germans, Manolo, Paco, Carlos i Antonio (†), cunyats, nebots, cosins i 
família tota us agraeixen les mostres de condolença rebudes i us demanen una 
oració pel seu repòs etern.

La cerimònia tindrà lloc avui dissabte dia 24, a les 10.00 hores, a la sala 
ecumènica del Tanatori Jardí de La Lleidatana.

DM: Tanatori Jardí La Lleidatana. Camí de Montcada, s/n, Sala 2.              Lleida, 24 de novembre del 2018

La senyora

Teresa Giralt Castellà
Vídua de Josep Cercós Novau 
 
Morí cristianament a Lleida, el dia 11 de novembre del 2018,
a l’edat de 96 anys.
Descansa en pau a Gàrzola.

 
Els seus fills, néts i família tota us assabenten que demà diumenge, dia 25, a 
la missa de les 11 de l’església parroquial de Sant Martí, es pregarà per la seva 
ànima.

Lleida, 24 de novembre del 2018

La sanitat 
lleidatana, 
finalista pel bon 
ús d’antibiòtics
Als premis de  
Gestió Sanitaria

SALUT

❘ LLEIDA ❘ La sanitat pública 
lleidatana va quedar fina-
lista ahir en la primera edi-
ció dels Premis als Millors 
Projectes de Coordinació i 
Integració de la Sanitat Ca-
talana, que la Societat Cata-
lana de Gestió Sanitària va 
entregar ahir a Barcelona. 
El projecte lleidatà, que ha 
quedat entre els vint fina-
listes en aquests guardons, 
vetlla per la racionalització 
i el bon ús dels antibiòtics. 
L’objectiu d’aquests premis és 
impulsar l’eficiència, la qua-
litat i la innovació a través 
de la integració assistencial. 
Així mateix, el programa de 
racionalització d’antibiòtics 
s’aplica a l’Hospital univer-
sitari Arnau de Vilanova, 
l’hospital Santa Maria, l’hos-
pital del Pallars i els centres 
d’atenció primària (CAP) de 
la província.

Tot això provoca que el 
nivell de microorganismes 
multiresistents sigui més 
baix.

Vistes de l’edifici del Tribunal Suprem.

ACN

AGÈNCIES
❘ MADRID ❘ El Tribunal Suprem 
ha establert que una persona 
divorciada que visqui amb els 
seus fills a la casa familiar que 
compartia amb la seua expa-
rella perd el dret de residir-hi 
si introdueix la nova parella a 
conviure-hi de manera esta-
ble. La resolució desestima el 
recurs de la Fiscalia contra una 
sentència de l’Audiència Pro-
vincial de Valladolid que havia 
acordat l’extinció del dret d’ús 
de l’habitatge per considerar 
que l’entrada d’una tercera per-
sona a l’immoble li feia perdre 
la seua antiga naturalesa d’ha-
bitatge familiar, al servir ara a 
una família diferent. En aquest 
cas, una parella de Valladolid 
es va divorciar i la dona es va 
quedar amb els fills a l’habitat-
ge familiar, que havia compar-
tit amb el seu marit. Passat un 
temps, va entrar-hi a viure la 
seua nova parella, per la qual 
cosa l’exmarit la va demandar.

El Tribunal Suprem afirma 
que el dret a residir a l’habitat-
ge familiar es manté “en tant 
que es conservi aquest caràcter 
familiar”. Tanmateix, en el cas 
que ha estudiat l’alt tribunal, 
l’esmentat caràcter “ha desa-
paregut, no perquè la mare i 
fills hagin deixat de viure-hi, 
sinó per l’entrada d’un tercer, 
deixant de servir a les finali-
tats del matrimoni”. I explica: 

Els divorciats, sense casa familiar 
si conviuen amb una altra parella
L’habitatge perd el seu caràcter original si hi entra una persona aliena

TRIBUNALS SENTÈNCIES

“La introducció d’una tercera 
persona fa perdre a l’habitatge 
la seua antiga naturalesa per 
servir en el seu ús a una família 
diferent i diferent.” El Suprem 
recorda que “l’interès dels fills 
no pot desvincular-se absolu-
tament del dels pares, quan és 
possible conciliar-los”, per la 
qual cosa “l’interès en abstracte 
o simplement especulatiu no és 
suficient”. 

Per tant, “la mateixa deci-
sió adoptada en el seu dia pels 
progenitors de posar fi al ma-
trimoni, l’han de tenir ara per 
actuar en benefici i interès dels 
seus fills respecte de l’habitat-
ge”. I recorda que el caràcter 

de guany de l’immoble facilita 
altres solucions econòmiques 
que permeten precisament 
aquesta conciliació d’interessos 
com, per exemple, que el tercer 
compri la part de la casa que li 
correspon al que no hi resideix. 

Els arguments esgrimits per 
l’Alt Tribunal fan referència 
a la Llei de Protecció Jurídi-
ca del Menor. El tribunal es-
tableix que l’interès dels fills 
“no restringeixi o limiti més 
drets dels que empara”, i que 
les decisions que es prenguin 
en interès del menor “hauran 
de valorar en tot cas els drets 
fonamentals d’altres persones 
que poguessin veure’s afecta-
des, primant l’interès del menor 
sobre qualsevol altre.” 

En aquest sentit, només hi ha 
dos factors que “eliminen el ri-
gor de la norma”, segons el Su-
prem. El primer, que l’habitatge 
no tingui caràcter familiar per-
què l’ús que es va fer de l’immo-
ble durant el matrimoni no va 
respondre a aquestes finalitats, 
ja que els cònjuges no van com-
plir el dret propi de la relació. 
I segon, que el fill no necessiti 
l’habitatge per trobar-se satisfe-
tes les seues necessitats a través 
d’altres mitjans.

Argüello demana  
disculpes per dir que els 
gais “no són homes del tot”

POLÈMICA SACERDOCI

❘ MADRID ❘ El secretari general de 
la Conferència Episcopal es-
panyola (CEE), Luis Argüello, 
va demanar ahir disculpes per 
les seues declaracions sobre els 
candidats al sacerdoci i va preci-
sar que no va voler dir que “els 
homes homosexuals no siguin 
perfectament homes”. La CEE 
va enviar un comunicat en el 
qual l’acabat de nomenar se-
cretari general i portaveu dels 
bisbes demana disculpes per 
unes declaracions en les quals 
defensava el dret de l’Església a 
poder seleccionar els seus can-
didats al sacerdoci que, a més 
d’estar disposats a ser celiba-
taris, “demanem que es reco-
neguin i siguin homes del tot, 
per tant heterosexuals”. “Vull 
demanar disculpes”, començava 
el portaveu dels bisbes, al ma-

Luis Argüello.

teix temps que va matisar que 
l’Església catòlica “demana que 
els candidats al sacerdoci siguin 
homes, de sexe home, de gènere 
home i al mateix temps que la 
seua tendència sexual no sigui 
l’atracció pel mateix sexe”.
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