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Tudela de Segre recupera la història 
de la seua escola militar.
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Reservada més de la meitat de la 
nova pleta de luxe de Baqueira.
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espot, Fàbrega i Viaplana, durant la reunió que van mantenir ahir a Andorra.
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c. SAnS
❘ la Seu ❘ L’ajuntament de la Seu 
d’Urgell i el Govern d’Andorra 
van establir ahir les bases per-
què Catalunya arribi a un acord 
amb el Principat per compartir 
serveis sanitaris a tots dos cos-
tats de la frontera. D’aquesta 
forma, els pacients lleidatans 
podrien utilitzar la Unitat de 
Cures Intensives de l’hospital 
andorrà de Nostra Senyora de 
Meritxell i facultatius del Prin-
cipat podrien passar visita al 
Sant Hospital de la Seu. L’alcal-
de de la Seu, Jordi Fàbrega, i el 
número u d’ERC, Francesc Vi-
aplana, es van reunir ahir amb 
el cap del govern d’Andorra, 
Xavier Espot, i el ministre de 
Salut, Joan Martínez Benazet, 
per proposar l’ampliació dels 
actuals convenis sanitaris entre 
les dos administracions. 

Per ara permeten exclusi-
vament la realització de trac-
taments de diàlisi renal i la 
pràctica de broncoscòpies i an-
giografies. Seran necessàries 
diverses reunions, van expli-
car ahir, entre els governs de 
Catalunya (amb competències 
en Salut) i d’Andorra, per “es-
tudiar la fórmula” del conveni 
transfronterer, uns contactes de 
què s’encarregarà l’ajuntament 
de la Seu.

Quant als serveis per part 
de facultatius d’Andorra a la 
Seu, Fàbrega va explicar que 
dermatòlegs, reumatòlegs i 
neuròlegs podrien obrir una 
consulta a l’Hospital de la Seu 
i que “passin visita de forma 
regular”, així com la formació 

La Seu i Andorra negocien compartir 
serveis de salut transfronterers
Els lleidatans podrien utilitzar l’UCI de Nostra Senyora de Meritxell i els andorrans 
passarien visita a l’Alt Urgell || L’alcalde es reuneix amb el cap de govern

salut equipaments

conjunta dels professionals dels 
dos països.

Línies de cooperació
El govern andorrà, pel seu 

costat, es va comprometre a 
“explorar les línies de coope-
ració possibles” en matèria de 
salut, encara que va recordar 
que “es tracta de dos països 
diferents amb marcs legals 
diferents”. Aquesta mesura 
permetria reduir els desplaça-
ments dels pacients (vegeu el 
desglossament).

n Els pacients de l’Alt Urgell 
tenen ara com a hospital de 
referència l’Arnau de Vila-
nova de Lleida. També po-
den desplaçar-se fins a Bar-
celona, la qual cosa obliga 
a trajectes de més de 140 
quilòmetres amb viatges 
que s’acosten a les dos ho-
res. El nou alcalde de la Seu 

d’Urgell, Jordi Fàbrega, va 
insistir ahir en la necessitat 
d’“ampliar el conveni trans-
fronterer”, que suposaria 
escurçar els desplaçaments 
dels veïns de la comarca que 
hagin d’anar a l’hospital. En 
aquest sentit, els trajectes 
es veurien reduïts a tot just 
25 km.

Els pacients tenen ara com a 
referent l’Arnau de Vilanova

ERC ja negocia 
amb PSC i la CUP 
per governar el 
consell de l’Urgell

política

❘ lleiDa ❘ ERC negocia un acord 
amb el PSC i la CUP al con-
sell de l’Urgell, que pren-
dria la presidència a JxCat. 
Segons fonts pròximes, a la 
CUP hi ha un sector reticent 
a pactar amb els socialistes. 
Si el pacte avança, el nom 
que sona per a la presidèn-
cia és el de Gerard Balcells, 
alcalde de Sant Martí de Riu-
corb, informa SEGRE Tàr-
rega. Per altra banda, JxCat 
no descarta presentar una 
alternativa al consell de la 
Segarra si arriba a un acord 
amb el PSC i la CUP, deixant 
al marge ERC.

El rei presideix 
l’entrega de 
despatxos a 
l’AGBS de Talarn

exèrcit

❘ lleiDa ❘ El rei Felip VI pre-
sidirà divendres vinent, 
dia 5 de juliol, l’entrega de 
despatxos de l’Acadèmia 
General Bàsica de Subofi-
cials (AGBS) de Talarn. El 
monarca estarà acompa-
nyat pel cap d’estat Major 
de l’Exèrcit de Terra, el ge-
neral de l’Exèrcit Francisco 
Javier Valera. D’altra banda, 
els 456 alumnes de la XLIV 
promoció de l’AGBS de Ta-
larn han dut a terme aquesta 
setmana l’exercici Minerva 
a les zones d’Aramunt, Sa-
làs de Pallars i a la mateixa 
acadèmia.
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