8

SEGRE
Dissabte, 27 de gener del 2018

LLEIDA

ENTITATS EQUIPAMENTS

El Col·legi de Metges compra el local
del restaurant Lola per a la seua seu

Adquireix l’immoble, de 1.300 m², per ser més a prop dels hospitals i la facultat ||
El lloguer de l’establiment no venç fins d’aquí a diversos anys
ÒSCAR MIRÓN

M. MARQUÈS

❘ LLEIDA ❘ El Col·legi de Metges
de Lleida ha comprat l’edifici
del restaurant Lola Más Sabo·
res, situat a l’avinguda Alcalde
Rovira Roure 41, com a nova
seu amb la intenció de ser més
a prop dels hospitals Arnau de
Vilanova i Santa Maria, on tre·
ballen un bon nombre de col·
legiats, així com de la facultat
de Medicina. L’assemblea de
l’entitat va aprovar a l’octubre
aquesta adquisició i es va fer
efectiva dilluns passat davant
de notari. El president del Col·
legi, Ramon Mur, que va evitar
detallar l’import de la compra,
va explicar que encara es desco·
neix la data del trasllat perquè al
restaurant Lola “li queden cinc
anys de contracte de lloguer”.
Tanmateix, l’encarregada del
local va dir que els queden set
anys.
Ara, l’assemblea debatrà
els següents passos, com per
exemple si esperen que finalit·
zi el contracte del restaurant o
busquen altres opcions. També
decidirà si posen a la venda o
lloguer l’actual seu, situada a
la rambla d’Aragó 14, on han
estat 44 anys.
Mur va assenyalar que l’ob·
jectiu principal “és estar a prop
del col·legiat i de la ciutadania
de Lleida” i, a més, “que l’estu·
diant de Medicina ens conegui
des de primer curs”.

Imatge de l’edifici del Lola Más Sabores que ha comprat el Col·legi de Metges de Lleida.

El Col·legi de Metges, a part
de complir amb l’ordenació de
l’exercici de la medicina, ofereix
diversos serveis als seus 1.800
col·legiats. En concret, té servei
financer, jurídic, assegurador,
fiscal, una assessoria laboral i
en un mes comptarà amb una
d’informàtica. Tanmateix, Mur
va destacar que el més impor·
tant “són els cursos de formació,
així com atendre les inquietuds
de qualsevol metge”.

LES CLAUS

El Col·legi. Va ser fundat l’any 1898 i actualment té inscrits uns

1.800 metges i metgesses. Des d’abril del 1974 tenia la seu a la
rambla d’Aragó 14 i ara la trasllada a l’avinguda Alcalde Rovira
Roure, 41.

Objectius. L’entitat vol aproximar-se als seus col·legiats dels hospitals Arnau de Vilanova i Santa Maria, així com als estudiants de
la facultat de Medicina, perquè tinguin un accés més fàcil als serveis que els pot oferir.

SALUT EPIDÈMIA

L’epidèmia de grip empitjora
i ja és molt elevada a Lleida

PROJECTES

Adjudicades les
obres de la zona
per a gossos a
Joc de la Bola
També per a més jocs a
la Mitjana
❘ LLEIDA ❘ La Paeria ha adjudi·
cat l’obra per crear una zona
per a gossos als jardins Jau·
me Magre, a Joc de la Bola, a
l’empresa Fundació Privada
Ilersis per 47.499,99 euros,
IVA inclòs.
L’ajuntament havia rebut
dos ofertes pel projecte i ha
optat per la més econòmica.
També ha adjudicat a Ga·
lopin Playground el submi·
nistrament per ampliar els
jocs infantils del parc de la
Mitjana per 44.951,11 euros,
IVA inclòs.
El contracte inclou el dis·
seny, subministrament i ins·
tal·lació de nous jocs infantils
complementant els existents
per ampliar l’oferta lúdica del
parc.
També el subministrament
i col·locació de sorra natural
a les àrees de seguretat dels
nous jocs.
Així mateix, l’ajuntament
ha adjudicat la redacció del
pla estratègic del comerç
a Baldrick & Munitz per
22.264 euros, IVA inclòs.
L’objectiu és definir les línies
estratègiques per a la millora
de les competències i capaci·
tats del sector comercial de
la ciutat.
Tanmateix, ha quedat de·
serta l’adjudicació de tres ve·
hicles per a la Guàrdia Urba·
na perquè la documentació
presentada per les empreses
no era correcta.

UNIVERSITAT TAULA RODONA
MAGDALENA ALTISENT

Pugen un 58% els casos a Catalunya respecte a la setmana passada
REDACCIÓ

❘ LLEIDA ❘ La taxa d’incidència de
la grip a Catalunya s’ha situat
en l’última setmana als 413,26
casos per 100.000 habitants,
un 58 per cent superior a la
setmana passada, per la qual
cosa la conselleria de Salut ha
augmentat el nivell epidèmic
de moderat a elevat. El depar·
tament espera que per a les
properes setmanes el nivell epi·
dèmic es mantingui estable a la
major part de les comarques.
Al pla de Lleida la incidència
ha passat a ser molt elevada,
mentre que a les comarques del
Pirineu es manté en un nivell
moderat.
D’aquesta manera, a Catalu·
nya la grip supera per quarta
setmana el llindar epidèmic,
establert per a aquesta tem·

LA DADA

413

CASOS/100.000 PERSONES
Els afectats han pujat un 58%,
se situa en 413 casos per cada
100.000 habitants i a Lleida és
molt elevada.

porada en els 109,4 casos per
100.000 habitants.
Durant la setmana del 15
al 21 de gener, els casos de
grip han augmentat, especial·
ment, en el grup de menors de
14 anys, mentre que en el de
majors de 64 anys mostra un
descens respecte a la setmana

anterior. Quant als ingressos
hospitalaris greus pel virus de
la grip, del 15 al 21 de gener
s’han registrat 38 ingressos als
hospitals, i des de l’inici de la
temporada (a començaments
d’octubre) hi ha hagut un to·
tal de 619 ingressos. A més, la
gran majoria de persones in·
gressades, el 70,6 per cent, no
estaven vacunades.
Aquestes són algunes de les
dades recollides al Pla d’Infor·
mació de les infeccions respi·
ratòries agudes a Catalunya.
En relació a la situació a
nivell estatal, en l’última set·
mana el nombre de casos ha
crescut un 16,9 per cent, amb
290,4 casos per cada 100.000
habitants. Fins al moment,
s’han registrat un total de 278
morts per grip.

Manel Riu, el professor de Tremp acusat d’’incitació a l’odi’.

Debat sobre llibertat d’expressió
amb acusats per opinar a la xarxa
❘ LLEIDA ❘ La sala d’actes del recto·
rat de la Universitat de Lleida
va acollir ahir una taula rodona
sobre la llibertat d’expressió on
van participar lleidatans que
estan investigats o imputats per
un suposat delicte d’“incitació
a l’odi” per expressar deter·

minades opinions a les xarxes
socials. Un d’ells és Manel Riu,
professor de Tremp que la set·
mana passada va acudir a decla·
rar davant del jutge acompanyat
per un centenar de veïns per les
seues crítiques a l’actuació de la
Guàrdia Civil l’1-O.
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LLEIDA

SERVEIS EMPRESES

CCOO denuncia la pèrdua de
150 llocs de treball a Correus

BARRIS NOMENCLÀTOR
ÒSCAR MIRÓN

Ha retallat un 20% la seua plantilla a Lleida en l’última dècada ||
Diu que hi ha una sobrecàrrega de treball que afecta el servei
SEGRE

M. MARQUÈS

❘ LLEIDA ❘ CCOO va denunciar
ahir que des del 2007 s’han
perdut 150 llocs de treball de
Correus a la província de Lleida, la qual cosa suposa un 20%
del total. El sindicat denuncia
que les oficines més afectades
són les de Lleida, la Seu d’Urgell, Tàrrega i Solsona.
L’empresa pública compta
actualment amb 589 empleats
i segons va explicar la secretària provincial del sindicat a
Correus, Annabel Clua, “la
retallada al finançament origina que hi hagi una insuficient
plantilla a carteries, oficines,
servei d’urgència i centres de
tractament, els efectes dels
quals són la sobrecàrrega de
treball i la pèrdua de qualitat,
al servei postal públic deixat
per la falta de reposició d’ocupació”. Va destacar que on els
costa més arribar és a les zones rurals i als municipis on hi
ha més plantilla eventual, com
per exemple, la Pobla de Segur,
Sort o Vielha.
CCOO, el sindicat majoritari
de Correus, va advertir ahir
una “extrema situació de risc”
de l’empresa postal pública davant de la “retallada al finançament públic i l’absència de
mesures per part del Govern
central”.
Segons el sindicat, el ministeri de Foment va finançar
l’any passat l’empresa amb 52

El CDR de Cappont ja va rebatejar la plaça al novembre.

Cappont demana a la
Paeria rebatejar la plaça
del CAP ‘1 d’Octubre’
M. MARQUÈS

Imatge d’arxiu de l’oficina de Correus de Pardinyes.

LLOCS

El sindicat denuncia
que la pèrdua d’ocupació
es nota a Lleida, la Seu,
Tàrrega i Solsona
milions d’euros davant els 180
que venia rebent en anys anteriors”, la qual cosa representa
una retallada de més de dos
terços.
A més, denuncia que l’Executiu deu a l’empresa 260 milions d’euros.
CCOO denuncia un bloqueig, per part d’Hisenda, del

Pla Estratègic aprovat per Correus el juliol passat “a fi d’escometre un canvi de model empresarial davant d’un mercat
postal amb una constant caiguda de la carta tradicional,
de la qual Correus encara depèn en un 80%, i un increment
constant de la paqueteria, en
la qual l’empresa postal té una
presència minoritària”. La posició de bloqueig ve originada,
per a CCOO, per la pressió dels
operadors privats amb un 87
per cent de quota de mercat,
que impedeix a Correus d’entrar en un sector amb creixements anuals del 20 per cent
de negoci.

EMPRESES EXPORTACIÓ

per què a Lleida no ha succeït
encara”.
La plaça ja ha estat rebatejada per iniciativa popular
almenys un parell de vegades. Al novembre, el Comitè
de Defensa de la República

MANCA DE RESPOSTA

Veni Ros diu que els veïns
es demanen per què cap
regidor no ha donat
suport a la iniciativa
de Cappont va col·locar dos
plaques al CAP amb el nom
“Plaça 1 d’Octubre”.
Al desembre, veïns del
barri la van tornar a rebatejar després que les plaques col·locades pel CDR
desapareguessin.

EDUCACIÓ
ÒSCAR MIRÓN

Formació per a empresaris xinesos clients d’una firma de Gardeny
❘ LLEIDA ❘ Una dotzena de directius de firmes, clients de la
societat que des de fa 5 anys
distribueix a la Xina els nutrients i bioestimulants agrícoles

❘ LLEIDA ❘ L’associació de veïns
de Cappont ha demanat a la
Paeria canviar el nom de la
plaça Marqués de Leganés
per plaça “1 d’Octubre”, com
a homenatge als que van patir les càrregues policials que
hi va haver al CAP, centre de
votació al referèndum sobre
la independència.
La presidenta veïnal, Veni
Ros, va dir que des que van
fer la petició a l’ajuntament
“no han rebut resposta” i va
explicar que els veïns es demanen per què cap regidor de
la Paeria no s’ha pronunciat
sobre això i “no han donat
suport a la iniciativa”.
L’associació també assenyala que “si en molts municipis han canviat el nom
dels llocs on hi va haver càrregues policials durant l’1-O,

que produeix Axeb Biotech,
empresa amb seu al parc de
Gardeny, van participar ahir
a l’auditori Joan Oró en una
jornada formativa sobre com

treure el màxim rendiment
d’aquests productes.
A la tarda van visitar la Seu
Vella, on van ser rebuts per
l’alcalde.

Les proves de la
selectivitat
continuaran
sense canvis
x MADRID x Les proves de selectivitat per l’accés a la
universitat seguiran sense
canvis després que les bases
de l’avaluació de Batxillerat publicades ahir al BOE
no introdueixin cap modificació rellevant respecte el
curs passat.
Així, la disposició del
ministeri d’Educació estableix que només hauran
de fer aquesta avaluació
els que vulguin accedir a
la universitat, descartant
així la revàlida per a tots
els alumnes que preveia la
Lomce.
Una de les poques novetats és que permet a l’alumne examinar-se d’una segona llengua estrangera per
pujar nota, una cosa que ja
es feia a Catalunya.

La fibra òptica arribarà
ben aviat a Raimat
❘ LLEIDA ❘ L’alcaldessa pedània
de Raimat, Eva Horcajada,
va anunciar ahir que l’operador local de Lleida Bivid
iniciarà ben aviat el desplegament de la fibra òptica de
màxima velocitat al poble
per poder donar servei als
veïns.

Jornada sobre
innovació pedagògica
❘ LLEIDA ❘ Les escoles Arabell
i Terraferma han organitzat
per al 10 de febrer vinent
una jornada sobre innovació pedagògica a càrrec de
Robert Swartz, director del
Centre per a l’Ensenyament
del Pensament de Boston,
als EUA, i expert en educació a nivell internacional.
La jornada, a la qual ja
s’han inscrit més de doscents docents catalans, tindrà lloc al Terraferma des
de les 9.15 fins a les 13.45
hores.
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SOCIETAT

LLENGUA DENÚNCIA

Hisenda escriu molt malament

Un veí de Tremp rep una notificació del fisc en català amb més de vuitanta
faltes d’ortografia || Envia el document corregit a Moncloa i al ministeri
J. FONDEVILA

L.G.

❘ LLEIDA ❘ Un veí de Tremp ha trobat més de 80 errades en una
notificació que ha rebut de
l’Agència Tributària. Segons
aquest ciutadà, el document, escrit en català (ell mateix explica
que ha fet diverses peticions a
l’organisme perquè es dirigeixin
a ell en aquesta llengua), presenta nombrosos errors ortogràfics,
de lèxic, de tecleig i, sobretot,
de traducció.
La notificació per si mateixa
es refereix a un recurs de reposició que va fer aquest veí,
Josep Fondevila, per una multa
de trànsit. El document li notifica que efectivament se li admet el recurs per un defecte de

notificació i se li torna l’import
embargat. De moment, segons
Fondevila, perquè està a l’espera que es resolgui l’expedient,
ja que, a l’haver-hi un defecte,
es considera que la notificació
s’haurà de repetir.
En tot cas, aquesta vegada
el que denuncia aquest veí és
que el document és ple de faltes, com verbs mal conjugats,
frases sense concordança o paraules sense accentuar. En tres

Inserció laboral
per a col·lectius
vulnerables
❘ LLEIDA ❘ Activa Mútua i el
programa Incorpora de la
Fundació Bancària La Caixa
han signat un acord de col·laboració per promoure la inclusió laboral dels col·lectius
més vulnerables. El conveni
permetrà atorgar ajuts a empreses que contractin joves,
tant de forma temporal com
indefinida.
A través de l’acord, Activa
Mútua i les empreses associades podran compartir amb
Incorpora totes aquelles ofertes laborals perquè les entitats puguin preseleccionar
els candidats.

SALUT

El xocolate no
preveu danys
cardiovasculars

PÈSSIMA TRADUCCIÓ

La majoria de les faltes
trobades en l’escrit són
per traducció literal del
castellà al català

CONVENI

Una de les pàgines de la notificació de l’Agència Tributària amb molts errors ortogràfics.

pàgines, ha trobat fins a vuitanta errors diferents. Alguns
exemples són les traduccions
literals del castellà al català
com “fundaments” en lloc de
“fonaments” o “recaudació” i
no “recaptació”. Així mateix,
aquest ciutadà ha detectat faltes de concordança i errors al
document a l’hora de teclejar.
Per això, ha corregit el text
i n’ha enviat una còpia a la
Dependència Regional de Re-

captació (remitent de l’acord);
al delegat del Govern central
a Catalunya, Enric Millo; a la
vicepresidenta del Govern espanyol, Soraya Sáenz de Santamaría, i al ministre d’Hisenda,
Cristóbal Montoro. Fondevila
justifica que enviï el document
a la vicepresidenta de l’Executiu central a l’entendre que és
l’encarregada de “regir Catalunya” en aplicació de l’article
155. Així mateix, destaca que el

document de l’Agència Tributària, firmat per Carolina Castelblanque López, li va arribar el
dia 20 de desembre, vigília de
les eleccions parlamentàries a
Catalunya.
Fondevila, professor de català
a l’institut de Tremp, va criticar
la manca de seriositat de l’Estat a l’hora de revisar els documents que envien i va ironitzar
sobre qui deu ensenyar Hisenda
a escriure.

❘ BARCELONA ❘ L’Observatori de
la Comunicació Científica de
la Universitat Pompeu Fabra
ha conclòs que els efectes beneficiosos del consum de xocolate en la salut cardiovascular “no són concloents” en
vista dels nombrosos estudis
disponibles.
Segons aquests investigadors, és difícil estimar amb
precisió quant xocolate va
consumir la població estudiada i avisa que “la majoria d’estudis sobre xocolate
i salut estan finançats per la
indústria alimentària”.

TRADICIONS FESTEJOS

PROMOCIÓ MUSEU

Tapes al Carnaval d’Agramunt
i més seguretat al de Tremp

Portes obertes els dijous i els
divendres de febrer al memorial
de la Guerra Civil de les Borges
SEGRE TÀRREGA

SEGRE TÀRREGA

❘ AGRAMUNT/TREMP ❘ El Carnaval
d’Agramunt va començar a escalfar motors fa un parell de
setmanes amb la setena edició
del concurs de tapes de ceba,
que està tenint molt bona acollida, segons van explicar ahir
responsables dels set bars i restaurants participants.
El certamen s’allargarà fins
al dia 8 de febrer i els clients
poden degustar fins a set propostes amb la ceba com a ingredient principal, ja que és la
imatge (Xurripampi) del Carnaval d’aquesta localitat. Cada tapa es ven per 3 euros amb
beguda. El sistema de votació
és popular i enguany hi ha dos
categories: Xurrisabor (gust) i
Xurrisexi (presentació).
Per la seua part, l’ajuntament
de Tremp ha decidit ampliar el
nombre d’agents de seguretat

Tres persones degustant tapes del concurs a Agramunt.

que vetllaran pel bon funcionament de la festa de disfresses de
Carnaval, prevista per a la nit
del 10 de febrer. Així, es duplicarà el nombre d’efectius, que

a més aquesta vegada tindran
l’ordre d’expulsar del recinte
totes les persones que estiguin
fumant i no podran tornar a
entrar.

❘ LES BORGES BLANQUES ❘ L’alcalde
de les Borges Blanques, Enric Mir, va anunciar ahir que
tots els dijous i divendres del
mes de febrer se celebraran
portes obertes al nou centre
d’interpretació del Memorial
Democràtic de la Guerra Civil
Antic Molí de Cal Gineret, que
es va inaugurar fa uns dies.
Concretament, els dijous es
podrà accedir lliurement entre
les 16.00 i les 18.00 hores i els
divendres, entre les 18.00 i les
20.00 hores.
L’objectiu d’aquesta mesura
és que els veïns de la localitat
puguin conèixer de primera
mà la remodelació de l’espai,
que s’ha recuperat en dos fases, primer amb la restauració arquitectònica de l’edifici
i després amb la museïtzació
a través d’un equipament audiovisual permanent per viu-

re una experiència inmersiva
utilitzant noves tecnologies.
El resultat és una projecció
d’aproximadament vuit minuts i mig que recrea la història en primera persona d’una
parella que vivia a les Borges

OBJECTIU

L’objectiu de la mesura és
que els veïns de la localitat
puguin conèixer el
nou equipament
Blanques l’any 1938.
El Molí de Cal Gineret havia sigut un dels refugis de
què disposava la població per
amagar-se dels bombardejos
durant la Guerra Civil, i hi
cabien aproximadament un
centenar de persones.

