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Els animals
provoquen nou
accidents de
trànsit en un
sol dia a Lleida
Sobretot senglars i en
diverses carreteres
itmar fabregat

itmar fabregat

Online || El 60 per
cent de botigues
de Lleida, sobretot
alimentació, ja ven
per internet

Les carreteres lleidatanes van
registrar durant la jornada de
dijous un total de nou accidents
de trànsit causats per la irrupció d’animals a la calçada, sobretot senglars. La presència de
fauna a les vies s’ha disparat a
causa del confinament, per la
menor mobilitat i les poques
batudes.

Tremp || Salut
intervé la residència
del Jussà, amb 121
positius, i brot a
Agramunt
Càncer || Les morts
augmentaran fins a
un 15% en cinc anys
per falta de cribratges
de detecció precoç

lleida ❘ 11

El comerç de proximitat pot sortir reforçat de la crisi sanitària,
ja que acapara el 84% de vendes en l’actual crisi sanitària pel
coronavirus.

El carrer Major
de Lleida, ahir
a la tarda.
és notícia ❘ 3-7
segre

La Fuliola,
25 anys
d’una escola
Els alumnes d’aquest
col·legi componen
un himne i el canten
i ballen al pati
guia ❘ 34

El major Trapero
canvia la prefectura
dels Mossos de Ponent
i el Pirineu
El major Trapero nomena l’intendent Jordi Dalmau al capdavant de Ponent i Joan Figuera
al Pirineu, en substitució de Xavier Monclús i Miquel Esquius.
comarques ❘ 17

El tripartit de la
Paeria aprova els
pressupostos amb els
únics ‘no’ de PP i Cs
L’ajuntament de Lleida ja té
nous pressupostos, amb els vots
a favor d’ERC, JxCat i Comú,
socis del govern, i l’abstenció
del PSC.
lleida ❘ 10
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coronavirus

Salut programa més cribratges en
un total de 19 municipis del Pirineu

Començaran al Pont de Suert, la Pobla de Segur, Sort i Tremp dilluns || Portaran a
terme tests d’antígens als majors de 16 anys, independentment d’on resideixin
segre

redacció

❘ lleida ❘ El departament de Salut
ha programat per a les setmanes vinents cribratges massius
a 19 municipis de les comarques del Pirineu, mentre que
seguiran fins al dia 18 a Lleida
ciutat. Aquesta iniciativa s’emmarca en la nova estratègia de
la conselleria amb l’objectiu de
frenar la transmissió del virus
i trencar cadenes de contagi.
En aquest sentit, es faran tests
d’antígens a majors de 16 anys
que puguin ser asimptomàtics,
independentment de la localitat
on resideixin.
Els cribratges començaran dilluns al Pont de Suert, la Pobla
de Segur i Sort. En aquests tres
municipis es preveu que acabin
dimecres. A Tremp també començaran dilluns, però els tests
es prolongaran fins divendres.
A la Seu hi haurà proves entre
dimarts i dijous, i a Oliana, de
dimarts a divendres. A Llavorsí,
Vilaller, Senterada i la Pobleta
de Bellveí tindran lloc dijous;
mentre que a Tírvia, Ribera de
Cardós, Salàs de Pallars i Barruera es faran divendres.
D’altra banda, hi haurà proves a Organyà del 8 al 10 de desembre. A Isona, Esterri d’Àneu
i Coll de Nargó es practicaran
tests el 9 de desembre, i a Rialp,
l’11. Els ajuntaments, l’Institut
Català de la Salut i el Servei
de Vigilància Epidemiològica
de Salut Pública col·laboren en
aquests cribratges. A Lleida
ciutat, els tests a l’Onze de Setembre continuaran fins al 4 de
desembre. A partir del dia 5, i
fins al 18, es faran en diferents
barris de la capital del Segrià,
en ubicacions que encara estan
per decidir.

x. rodríguez / redacció

❘ lleida ❘ La conselleria de Salut va intervenir ahir la residència de la Fundació Fiella de Tremp. Els casos en
aquest geriàtric s’han més
que duplicat, ja que dilluns
Salut va confirmar-ne un total de 57 i ahir es van elevar
a 121 (96 de 139 usuaris i 25
de 71 professionals). Fonts
solvents van explicar que el
cap de setmana la gestió del
centre la portaran metges de
la regió sanitària del Pirineu
i dilluns es posarà a una empresa al capdavant. El centre
ja va fer una crida per contractar auxiliars d’infermeria
o de geriatria. Aquesta és la
quarta residència intervinguda a Lleida, després del
Mare Marcel·lina de Verdú,
la de Bellver de Cerdanya i
La Teva Llar de Lleida. En
aquestes ja ha acabat la intervenció i no tenen casos.
Així mateix, la residència
municipal Mas Vell d’Agramunt ha detectat un brot amb
7 casos (4 usuaris i 3 treballadors). El 20 de novembre
passat un empleat va comunicar al centre que havia do-

fundació fiella

Metges n’han assumit
la gestió fins que
una empresa se’n
faci càrrec dilluns
El cribratge massiu a Agramunt va acabar ahir amb només tres positius de 1.437 proves en dos dies.

Només 3 casos a Agramunt, que manté restriccions
n Agramunt va concloure ahir
el cribratge massiu amb 1.437
tests d’antígens en dos dies i
només 3 casos positius, dos
dijous i un tercer ahir. L’ajuntament es va mostrar satisfet
per l’escàs nombre de contagis, per l’elevada participació i
per la implicació dels professionals del CAP, que ha permès
prolongar les proves per sobre
de les previsions. Tanmateix,
el comitè municipal dedicat a
avaluar les mesures contra la
Covid va decidir mantenir al-

menys una part de les restriccions vigents en aquest municipi
i que la resta de Catalunya va
deixar enrere dilluns passat,
perquè “els índexs encara no
han baixat i són molt elevats”.

satisfacció

El consistori, satisfet per
l’alta participació dels
veïns i la implicació
del personal del CAP

Així doncs, el consistori mantindrà l’ajornament dels actes
culturals fins almenys el 7 de
desembre. És la data en què
la Generalitat preveu que comenci la segona fase de la desescalada i que es restableixi
la mobilitat comarcal. Quant
a les activitats extraescolars
en equipaments municipals,
també suspeses, valoraran
avui amb les entitats i col·lectius implicats la possibilitat de
reprendre-les o no durant la
setmana vinent.

nat positiu. L’endemà, es va
fer un cribratge a tots els usuaris i treballadors i van donar
negatiu. Dijous, 2 residents
van començar a presentar
símptomes compatibles amb
la Covid i van tornar a fer
tests massius d’antígens. Va
ser llavors quan es van detectar aquests 7 positius. Els
residents estan distribuïts en
les dos plantes, i els 4 casos
i els seus contactes estan aïllats a les habitacions d’una
mateixa planta.
D’altra banda, els casos actius en residències han disminuït respecte a la setmana
passada, segons les dades de

dades de la covid-19

Els ingressats pel
virus baixen a
145, nou menys
❘ lleida ❘ Els hospitalitzats per
coronavirus ahir a la província
eren nou menys que el dia anterior, 126 a la regió sanitària del
pla, 13 dels quals a l’UCI (dos
menys) i 19 a la de l’Alt Pirineu
i Aran. D’altra banda, es van
comptabilitzar 147 nous positius, la majoria dels quals a la
de Lleida, on el risc de rebrot
va baixar set punts, índex que
també va disminuir 8 punts al
Pirineu. No obstant, la taxa de
transmissió del virus va augmentar mínimament en les dos
regions sanitàries.

Evolució a les regions sanitàries de Lleida i Pirineu-Aran
Casos confirmats amb PCR/TA

1.374

Des de l’inici de la pandèmia

ingressos hospitalaris

21

121

1.104

lleida

Defuncions

145

22

22.924
459

Casos

19

Morts

93
catalunya

761

337.631
15.736

Casos
Morts

espanya
03/11-09/11

10/11-16/11

17/11-23/11

Data
Risc de rebrot
CASOS CONFIRMADOS

03/11-09/11

10/11-16/11

17/11-23/11

incidència acumulada
RT* INGRESOS
HOSPITALARIOS
en 14 dies

lleida

pirineu

lleida pirineu

lleida

pirineu

17/11-23/11

273

373

0,74 0,77

391,90

10/11-16/11

429

638

0,82 1,05

03/11-09/11

603

769

0,94 1,42

(*) Taxa de reproducció efectiva del virus

03/11-09/11

10/11-16/11

17/11-23/11

proves PCR i TA DEFUNCIONES
% pcr/TA positives
lleida

pirineu

lleida

pirineu

631,46

8.927 2.177

7,26

10,35

555,60

651,98

10.368 2.366

8,90

9,34

662,18

571,39

10.653 2.329

11,70

8,90

Font: Departament de Salut

1.628.208
44.668

Casos
Morts

món
Casos
Morts

61.176.212
1.435.668
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coronavirus
la situació actual als centres
REGIÓ SANITÀRIA DE LLEIDA

RESIDENTS

treballadors

total

Residència Castrillón

2

0

2

Residència de Bellvís

2

3

5

Residència de Malpartit

2

1

3

Pendent result.

3

3

treballadors

tot. acumulat

28 (al centre)

14

42

Res. Serafí Casanovas de Sort

12

1

13

Fundació Fiella de Tremp

96

25

121

47

189

Residència Sanitas de Lleida
REGIÓ SANITÀRIA DEL PIRINEU

RGG Llar de Sant Josep

RESIDENTS

TOTALS

142

Font: Conselleria de Salut
acn

Imatge de la façana de la residència de Tremp.

Salut intervé la
residència de Tremp,
amb 121 positius
Set casos en un geriàtric d’Agramunt
Salut. Un dels descensos més
importants es dóna en el geriàtric de Bellvís, on només quedarien 2 avis i 3 empleats positius (el brot va arribar a afectar 75 usuaris i 24 empleats).
Mentrestant, a la Castrillón de
Lleida ciutat només queden 2
usuaris contagiats quan hi ha
12 casos acumulats. Per la seua part, a la Llar de Sant Josep
de la Seu, Salut va informar

L’escola de
Salàs de Pallars,
ja reoberta
❘ lleida ❘ L’escola de Salàs de Pallars, que era l’única que estava tancada a la província, va
reobrir ahir les portes després
de finalitzar el període de confinament dels seus alumnes
per un positiu. Així mateix, els
grups classe confinats per tenir
algun possible cas de coronavirus van baixar ahir dels 57 de
dijous als 50, segons va informar Educació. Un descens que
suposa que actualment hi hagi
1.112 alumnes en quarantena,
98 menys que dijous, i 10 han
donat positiu a la prova PCR.
D’altra banda, hi ha 64 professionals educatius confinats, tretze
menys que dijous.

de 28 casos al centre, encara
que hi ha una vintena més de
positius que van ser traslladats
a Puigcerdà. En aquest geriàtric hi ha hagut un altre mort
per Covid, per la qual cosa en
total són 5.
Cal recordar que a la regió
sanitària de Lleida hi ha una
desena de residències classificades com vermelles, perquè
tenen brots.

és notícia

5

comarques

Estudien coordinar l’obertura
de l’esquí a tot el Pirineu
El ministre Illa i la consellera Vergés apunten a aquesta possibilitat
|| Mentre les estacions segueixen de moment les seues previsions
fgc

agències / r. r.

❘ lleida ❘ La Generalitat, el Govern espanyol i el Govern d’Andorra van apuntar ahir a la possibilitat de coordinar l’obertura
de les estacions d’esquí a tot el
Pirineu, com a mesura per evitar la propagació de la Covid-19.
Així ho van afirmar alts càrrecs
d’aquestes tres administracions,
després que la cancellera alemanya, Angela Merkel, proposés
dijous mantenir tancades les pistes de tot Europa almenys fins
al gener (vegeu SEGRE d’ahir).
El ministre de sanitat, Salvador Illa, es va mostrar partidari
d’“harmonitzar” decisions en
aquesta matèria i va dir mantenir contactes amb la Generalitat i els governs de França i
Andorra. Va afirmar que l’esquí
no és rellevant per a la propagació de la Covid, però sí quepodria ser-ho l’activitat social
que l’envolta.
La consellera de Salut, Alba
Vergés, va confirmar que l’obertura de pistes s’està parlant a
nivell europeu. “Ara hem de debatre-ho bé i estem condicionats
al que faci la resta d’Europa”, va
concloure. El ministre andorrà
de Salut, Joan Martínez Benazet, va corroborar a la tarda que
l’obertura d’estacions del Principat “estarà en sintonia” amb
els països veïns.
Encara no hi ha una data
d’obertura comuna sobre la
taula, i les estacions lleidatanes mantenien les seues previsions. Baqueira preveu estrenar
la temporada l’11 de desembre,
mentre que FGC planteja obrir
Port Ainé, Espot Esquí i Boí
Taüll quan hi hagi mobilitat comarcal i nevi a les pistes. Port
del Comte decidirà en funció
del que facin les altres.
s.c.d.

Pregària amb aforament limitat ■ El Palau de Vidre de Lleida

va tornar a acollir la pregària musulmana dels divendres després d’estar dos setmanes tancat. Ho va fer amb l’aforament de
menys del 50% i l’obligació de mantenir la distància de seguretat.

Innivació artificial a Port Ainé la setmana passada.

La Generalitat prepara l’Esport
Blanc Escolar a partir del gener
n La Generalitat i les estacions d’esquí preparen a partir
de gener una nova edició de
l’Esport Blanc Escolar, el programa de sortides escolars a
les pistes d’esquí alpí i nòrdic del Pirineu. Així ho van
confirmar aquesta setmana
tant la Secretaria General de
l’Esport com el departament
d’Educació, dos dels organismes que participen en aquesta iniciativa, juntament amb

la Diputació, els consells del
Pirineu i la patronal de l’esquí Acem.
La conselleria d’Educació,
per la seua part, va puntualitzar que cada centre decideix
si participa en aquest programa, dedicat a fomentar
l’afició pels esports de neu.
L’any passat va reunir més de
1.500 escolars de 32 col·legis
de les comarques del Pirineu
i del Solsonès.
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Trapero canvia les prefectures
dels Mossos a Ponent i al Pirineu.
p.

www.segre.com/comarques

17

Cubells garanteix el futur de la seua
escola amb 6 nens de 2 famílies.
p.

18

municipis finançament

Les comarques de Lleida rebran més de 88
milions del nou PUOSC fins a l’any 2024

D’aquesta xifra, 31 milions seran per a obres de municipis de menys de 5.000 habitants || La resolució
definitiva supera els 81,7 milions previstos al juliol i la Generalitat espera augmentar la dotació
r. r.

❘ lleida ❘ Les comarques de Lleida rebran més de 88 milions del
nou Pla Únic d’Obres i Serveis
(PUOSC) de la Generalitat fins
l’any 2024. La Comissió de Cooperació Local de Catalunya
va donar ahir l’aprovació definitiva a l’assignació d’aquesta
línia de subvencions, de 250
milions d’euros en el conjunt
de Catalunya. La consellera de
Presidència, Meritxell Budó, va
presidir la sessió i va apuntar
que el Govern intentarà ampliar aquesta dotació en els propers anys.
La resolució de la Generalitat
assigna 50,4 milllones d’euros
a les comarques del pla, 32,9 a
les del Pirineu i més de cinc milions per al Solsonès, a la Catalunya central. Aquestes xifres
corresponen tant a la línia ge-

menys de 5.000 veïns

Els municipis de Lleida de
menys de 5.000 habitants
rebran 31 milions d’euros
en ajuts del PUOSC
neral d’ajuts com a la reservada
per a poblacions de menys de
5.000 habitants.
Aquestes últimes rebran un
total de 31 milions d’euros, dels
quals 16,7 es distribuiran entre municipis del pla de Lleida,
12,6 entre els del Pirineu i 1,6
als del Solsonès. En el conjunt
de Catalunya, els municipis
amb menys de 5.000 habitants

comarca a comarca
m. codinas

Font: Generalitat de Catalunya

XIFRES EN EUROS

Vegueria de Lleida

50.445.366,10

Pla d’Urgell

5.380.414,52

Garrigues

7.153.991,48

Urgell

6.796.893,63

Noguera

11.573.683,08

Segrià

13.462.183,09

Segarra

6.078.200,30

Vegueria de l’Alt Pirineu i Aran

32.913.925,48

Alt Urgell

8.713.687,24

Pallars Sobirà

7.934.468,19

Pallars Jussà

5.448.590,97

Alta Ribagorça

1.239.134,07

Aran

4.413.072,81

Cerdanya

5.164.972,20

Vegueria de la Catalunya central
Solsonès

5.041.240,60
5.041.240,60

TOTAL

88.400.532,18

rebran 90 milions d’euros. La
Generalitat va destacar que
aquesta línia específica d’ajuts
pretén contribuir a evitar la
despoblació de les localitats
en zones rurals.
Per comarques, el Segrià és
la que rebrà una dotació més
gran, amb 13,4 milions d’euros. El segueix la Noguera,
amb 11,5, i l’Alt Urgell, amb

c.sans

Solar per al teatre de les Borges, una de les obres que van optar a ajuts.

8,7 milions. Al contrari, la que
rebrà menys diners del PUOSC
serà l’Alta Ribagorça, amb 1,2
milions. La resta oscil·la entre
els 4,4 milions assignats a la
Val d’Aran i els 7,9 del Pallars
Sobirà.
La quantia dels ajuts del
PUOSC a tota la província és
superior als 81,7 milions d’euroa que el pla va assignar a les

comarques de Lleida el mes de
juliol passat.

Canvi de prioritats
La convocatòr ia de subvencions es va anunciar molt
abans de la crisi sanitària i la
resolució que assigna els fons
s’ha aprovat durant la segona
onada de la Covid-19. Aquesta situació ha fet que almenys

cinc consells comarcals del pla
de Lleida demanessin a la Generalitat canviar la destinació
d’aquests ajuts i assignar-los a
obres urgents que contribueixin a afrontar la pandèmia, com
equipaments sanitaris i per a la
tercera edat. En aquest sentit,
van al·legar que les prioritats
dels municipis “han canviat”
des que van demanar els ajuts.

eleccions parlament

Més col·legis electorals per garantir les
distàncies de seguretat el 14-F
c.sans

El conseller Bernat Solé, al centre, a l’ajuntament de la Seu.

❘ tremp/la seu d’Urgell ❘ El conseller d’Acció Exterior, Relacions
Institucionals i Transparència,
Bernat Solé, va constatar ahir
que hi haurà municipis on serà
necessari habilitar més col·legis
electorals del que és habitual
per garantir les distàncies de
seguretat i evitar risc de contagi
durant les eleccions del 14-F.
Aquesta qüestió es va abordar
en una reunió telemàtica amb
alcaldes del Pirineu. Solé va

garantir que hi haurà punts de
votació suficients i segurs, va
insistir que buscaran espais amplis per votar i va apuntar que
garantir la seguretat sanitària
suposarà un cost addicional de
8 milions respecte als últims comicis, amb la qual cosa despesa
superarà els 20 milions.
Solé també va visitar la Seu,
on va insistir que cal “donar valor” al Pirineu i convertir-lo en
un “referent europeu de cooperació transfronterera”. Va inci-

dir que la Seu “haurà de jugar
un paper fonamental i exercir
lideratge en aquest espai de referència”. Sobre la reunió entre
Andorra i Catalunya perquè el
Principat tingui la mateixa mobilitat que l’Alt Urgell, va dir
que “és massa aviat” per a una
decisió sobre això. L’alcalde,
Jordi Fàbrega, va explicar que
per equiparar el Principat amb
l’Alt Urgell “és necessari que
l’evolució epidemiològica sigui
similar”.
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iniciatives solidaritat

salut professionals

Set entitats lleidatanes,
al Giving Tuesday 2020

Promouen projectes solidaris en el marc d’aquesta iniciativa
online || Aspros, Down Lleida o Arrels, entre les participants
ilersis

redacció

❘ lleida ❘ Un total de set entitats
socials lleidatanes participaran dimarts que ve en una nova edició del #GivingTuesday,
que se celebra just després del
Black Friday (ahir) i el Cyber
Monday (dilluns) per fomentar
una cultura de la col·laboració
a través de donacions online
per a diferents causes benèfiques. Així, en el marc del que
seria Dia per Donar, Arrels
Sant Ignasi ha posat en marxa
la campanya Connecta’t amb
el cor! amb l’objectiu de recaptar 4.000 euros per adquirir
quinze tauletes electròniques
i sis ordinadors portàtils per
poder deixar-los a nens i nenes
que estiguin en risc d’exclusió
social, així com a persones que
estiguin soles.
Per la seua part, l’Associació Aremi pretén recaptar fons
per poder augmentar les sessions de fisioteràpia de 29 nois
i noies amb paràlisi cerebral i
així recuperar el temps perdut
durant els mesos de confinament. Necessiten 4.000 euros.
La Fundació Aspros ha impulsat la iniciativa Plantem futur?
per aconseguir ingressos i així
millorar la qualitat assistencial
dels seus usuaris amb discapacitat intel·lectual. A més, totes
aquelles persones que facin una
donació rebran un sobre de llavors per “plantar futur”. També s’ha afegit al #GivingTues-

Inauguració ■ La Fundació Privada Ilersis és l’encarregada de
gestionar la primera botiga que Torrons i Mel Alemany a Lleida,
situada en el número 29 del carrer Major, que es va inaugurar
ahir. L’establiment dóna feina a dos persones amb discapacitat.
day Down Lleida amb Canvia
la teua mirada. Ajuda’ns a
seguir fent realitat projectes
de vida. En aquest cas l’entitat
afirma que, a causa de la crisi
sanitària, no ha pogut generar
els mateixos ingressos que en
anys anteriors i per això apel·la
a la solidaritat dels lleidatans
per recaptar 3.000 euros i així
continuar oferint als seus usuaris els serveis sense problemes.
Arribar fins als 2.000 euros és
objectiu del Servei de Suport al
Dol de Ponent, quantitat que es

destinarà a l’acompanyament
de persones grans que estiguin
soles i hagin perdut algú a causa del virus.
Per la seua banda, Crew
Foundation demana ajuda
per continuar salvant fauna
salvatge en perill d’extinció
i Ilersis, tal com va publicar
SEGRE ahir, necessita recaptar 4.100 euros per comprar
un rentaplats per al seu taller.
Per conèixer altres projectes
solidaris es pot visitar el web
www.givingtuesday.es

iniciatives igualtat

Rebutgen les places licitades per
la Paeria per acollir maltractades
❘ Lleida ❘ El col·lectiu feminista
Dones Lleida va presentar ahir
un recurs de reposició contra
la decisió de la Paeria de licitar quatre places d’acollida urgent per a dones víctimes de
maltractaments. L’advocada i
membre d’aquest grup, Esther
Sancho, va explicar que l’actual govern municipal es va comprometre a crear un centre de
gestió pública per donar resposta a les necessitats d’aquestes dones i dels seus fills, i va
lamentar que, “malgrat que el
25 de novembre totes les institucions van fer grans discursos comprometent-se a aplicar
recursos efectius contra la violència masclista, veiem que,
una vegada més, a l’hora de la
veritat incompleixen aquests
acords”. Respecte al decret de
licitació va criticar també que

Els metges recolzen
el dret a objectar
sobre l’avortament
❘ lleida ❘ El Col·legi de Metges
de Lleida va expressar ahir
el seu suport als facultatius
objectors de consciència respecte a la pràctica de l’avortament, encara que també
va defensar que la interrupció voluntària de l’embaràs
constitueix un dels drets fonamentals de les dones. En
un comunicat, l’organisme
destaca que “considerem que
les institucions sanitàries han
de vetllar per assegurar que
es compleixin els drets fonamentals de les usuàries,
mantenint una equitat territorial”, advocant també pel
“lliure exercici de les nostres
professions”. En aquesta línia, va recordar que l’objecció de consciència és un dret
recollit al Codi Deontològic
Mèdic.
Es dóna la circumstància que els 29 ginecòlegs de
l’hospital Arnau de Vilanova
de Lleida es declaren objectors, la qual cosa impossibilita la pràctica d’avortaments

magdalena altisent

Representants de Dones Lleida, ahir davant de la Paeria.

“són només quatre places de
gestió fins a l’abril del 2021,
la qual cosa infravalora les
necessitats reals contra la violència de gènere a Lleida”. Fa

dos anys, aquest col·lectiu va
ocupar durant dos hores el Casal de la Dona un centre públic
d’acollida per a les dones i fills
víctimes d’aquesta xacra.

en aquest centre. Com ja va
avançar SEGRE, la gerent
de les regions sanitàries de
Lleida i del Pirineu, Divina
Farreny, va assegurar dimarts que “el fet que tots els
ginecòlegs de la pública siguin objectors ens ha obligat
a buscar alternatives en la
privada”, referint-se a l’acord

dones

El Col·legi de Metges
també defensa que les
institucions “han de
vetllar pels seus drets”
que negocia Salut amb la clínica Vithas perquè aquesta
pugui practicar avortaments
quirúrgics voluntaris a dones
embarassades. Al Pirineu, la
conselleria va anunciar que
traslladarà professionals no
objectors als hospitals de
Vielha i Tremp per practicar
avortaments farmacològics.

salut

Nova
immunoteràpia
contra el càncer
de pulmó
Investigació de la
Clínica de Navarra

m.c.e.
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x navarra x Investigadors del
Centre d’Investigació Mèdica Aplicada (Cim) i de
la Clínica Universitat de
Navarra han identificat en
models experimentals de
ratolí una nova estratègia
d’immunoteràpia que millora el tractament de l’adenocarcinoma pulmonar amb
mutacions de l’oncogèn
KRAS, el tipus de càncer
de pulmó més freqüent i
que, fins a la data, encara
no té un tractament dirigit.
Així, mitjançant aquesta
estratègia han aconseguit
augmentar la supervivència dels models animals
reduint el volum de la malaltia a nivell localitzat, la
qual cosa eviat, a més, la
generació de metàstasi. En
aquest sentit, els resultats
d’aquesta investigació aporten més coneixement sobre
el comportament d’aquesta
complexa malaltia i, amb
el temps, podrien servir
per obrir la porta a noves
i més eficients alternatives
terapèutiques per a aquest
càncer.

Espanya va reciclar més
el 2018 respecte al 2017
❘ madrid ❘ L’economia espanyola va generar 137,8
milions de tones de residus
el 2018, un 4,3% més que
l’any anterior, dels quals es
van reciclar 47,2 milions de
tones, la qual cosa significa
un increment del 5,2% en
relació amb el 2017, segons
va informar ahir l’Institut
Nacional d’Estadística. En
aquest sentit, els residus
considerats perillosos (no
reciclables i amb propietats
que poden presentar un risc
per a la salut i el medi ambient) van disminuir el 2018
un 0,3%.

Recomanen 5 hores
d’exercici setmanal
❘ ginebra ❘ Practicar unes
cinc hores d’exercici físic
a la setmana pot prevenir
malalties i evitar cinc milions de morts anuals al planeta segons va indicar ahir
l’Organització Mundial de
la Salut (OMS) en la seua
nova guia sobre activitat física, que no oblida la gent
gran i confinats.
“L’exercici no només prevé malalties coronàries, diabetis tipus 2 o el càncer,
sinó que també millora els
problemes mentals”, va
destacar el director de Promoció de la Salut de l’OMS,
Ruediger Krech.

