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PROTESTES 

Perruqueries 
i estetiques 
sortiran de nou al 
carrer per I'IVA 
1 LLEIDA 1 Els sectors de per
ruqueria i estetica anun
cien noves mobilitzacions 
aquesta tardor per exigir 
la baixada de l'IVA pera 
la imatge personal a més 
d'enviar més de 2.500 car
tes durant el mes d'agost al 
president del Govern, Pe
dro Sánchez, per exigir la re
ducció de l'impost. El sector 
denuncia la "crítica situació 
actual" que travessa i asse
nyala que segons I'Alianr;a 
d'Empreses per la baixada 
de l'IVA, els salons d'estetica 
i perruqueria amb un sol em
pleat a Espanya han passat 
del33,8 per cent el setem
bre del 2020 a un 66,22% 
en l'actualitat, i calculen una 
caiguda de la facturació pro
xima al 40 per cent a causa 
de la pandemia. 

EOUCACIÓ 

Programa de 
lideratge al 
Claver de Lleida 
1 LLEIDA I Jesuites Lleida- Col
legi Claver Raimat partici
para en la segona edició del 
programa de Lideratge per a 
l'Aprenentatge de la Funda
ció La Caixa, amb l'objectiu 
de millorar el benestar deis 
alumnes i la qualitat deis 
aprenentatges. El programa 
es desplega a través d'una 
formació anual a dos repre
sentants del centre escolar 
per capacitar i transformar 
el rol dels equips directius. 
Compta amb la col·labora
ció de l'Institute of Educa
tion del University College 
de Londres. 

TRAOICIONS 

Rosselló tornara 
a celebrar la testa 
de Sant Antolí 
1 ROSSELLó 1 Rosselló tornara 
a celebrar després de dos 
anys, del2 al S de setembre, 
la festa major en honor a Sant 
Antolí. El programa es rees
tructura per adaptar-se a la 
pandemia, per la qual cosa 
tots els actes se celebraran 
a l'aire lliure i amb afora
ment limitat. Els actes més 
multitudinaris, com la festa 
de les Cassoles o el hall, no 
es podran celebrar per evi
tar aglomeracions. Hi haura 
espectacles, activitats aqua
tiques i una cercavila, entre 
altres propostes. 

SOCIETAT GUIA 1 29 1 

SALUTDRETS 

El Pirineu registra des del mar~ 
25 avortaments farmacoiOgics 
Després de la posada en marxa d'aquest dret a !'hospital del Pallars i la Cerdanya 

L.GARCfA 
1 LLEIDA 1 Després d'anys de rein
vindicar la igualtat de drets de 
les dones del Pirineu, el servei 
sanitari d'interrupció volun
taria de l'embaras ja esta dis
ponible a la zona des del mes 
de marr; passat, data des de la 
qual s'han dut a terme vint-i
cinc intervencions. Segons les 
dades facilitades pel departa
ment de Salut, l'avortament 
farmacologic és una realitat a 
!'Hospital Comarca del Pallars, 
a Tremp, des del mes de marr;. 
Des d'aleshores; s'han fet un 
total de quinze avortaments 
amb medicaments. 
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· AVORTAMENT 
LLIURE 1 
GRATUIT 

SEGRE 

Perla seua banda, !'Hospi
tal de la Cerdanya ja practica 
també la interrupció voluntaria 
de l'embarcis per la via farma
cologica des del mes d'abril, 
amb una desena d'interven
cions fins a la data, segons 
Salut. D'aquesta manera, les 
dones del Pirineu ja no seran 
derivades al CAP de Balaguer 
per poder sotmetre's a aquest 
tipus d'intervenció, tot i que 
encara hauran d'esperar per 
poder accedir a l'avortament 
quirúrgic dins de les comarques 
lleidatanes. 

lmatge d'arxiu d'una protesta per l'avortament lliure i públic. 

En aquest sentit, Salut va 
assenyalar que la clínica Mi 
NovAlianr;:a, amb la qual ha 
firmat un conveni per portar a 
terme la interrupció voluntaria 
de l'embaras de forma quirúr-

AVORTAMENT QUIRÚRGIC 

La clínica Mi NovAiian~a 
de Lleida encara treballa 
amb Salut en els protocols, 
malgrat ten ir l'acreditació 

gica, ja compta amb l'acredi
tació pertinent per dur a ter
me aquesta practica, tot i que 
encara no esta en marxa, tal 
com va informar ahir SEGRE. 
Actualment, el departament 

SALUT DROGODEPENDENCIES 

i el centre privat estan treba
llant "en circuits interns i pro
tocols", segons concreten des 
de la conselleria. Pel que fa al 
nou servei que ara s'estrenara a 
Lleida, els coHectius feministes 
veuen comuna "bona notícia" 
el fet que perfiles dones que 
desitgen interrompre l'embaras 
a partir de la novena setmana 
no hagin de desplar;ar-se a Bar
celona, Girona i Tarragona, si 
bé continuaran lluitant perque 
aquest servei s'ofereixi als hos
pitals públics. De fet, el Parla-

LESCLAUS 

Reivindicació al Pirineu 
1 Després d'anys de reivind i
cació d'aquest dret per a les 
dones embarassades fins a les 
nou setmanes, des del mar~ ja 
és possible l'avortament far
macologic al Pirineu. Al mar~ 
va entrar en funcio nament a 
!'Hospital Comarcal del Pallars i 
a l'abril, al de la Cerdanya. 

Avortament quirúrgic 
1 Lleida segueix sent l 'ún i
ca província ca ta lana que no 
compta amb cap clínica que 
ofereixi aquest servei, tot i que 
ben aviat es preveu queja fun
cioni a la clínica Mi NovAiian~a, 
després d'arribar a un acord 
amb el departament de Salut. 

ment va aprovar el mes de juliol 
passat instar la Generalitat a 
aprovar el reglament de desple
gament de la llei d'universalit
zació de la sanitat a Catalunya, 
per garantir l'accés a l 'atenció 
de salut sexual i reproductiva 
de les dones, fins i tot l'accés 
a la interrupció voluntaria de 
l'embaras. Perla seua banda, el 
Govern centralpreveu aprovar 
la reforma de l'avortament a 
finals d'any i incloure que sigui 
un servei als hospitals públics i 
d'accés territorial. 

Més defuncions per sobredqsi a Lleida 
El2019 es van registrar un total de setze morts per aquesta causa, el doble que el2017, 
i l'any passat lSllleidatans van comenc;ar tractament per abús de substancies 
L.GARC(A 
ILLEIDA I Les morts per sobredosi 
s'han duplicat a les comarques 
lleidatanes, amb setze casos el 
2019, segons un informe publi
cat per la sotsdirecció general 
de Drogodependencies i que va 
destacar ahir el departament de 
Salut amb motiu del Dia Inter
nacional de la Sensibilització so
bre la Sobredosi. Segons aquests 

MORTS 

Defuncions registrades per so
bredosi el 2019 a les comarques 
lleidatanes. El 2018 van ser 13 i el 
2017, vuit víctímes mortals. 

informes, el 2018 hi va haver 
tretze defuncions per aquesta 
causa i el 2017, vuit. L'estu
di destaca que més del 80 per 
cent de les persones mortes per 
sobredosi no presenten signes 
d'inj ecció sinó que la majoria 
estan vinculades a una combi
nació de drogues. Així mateix, 
més del 70% de les defuncions 
es yan produir al domicili. 

DADES 

TRACTAMENTS 

Lleidatans que van iniciar un trac
tament per drogoaddicció el 2020. 
La sala de consum supervisat d'Ar
re ls va atendre 177 persones. 

Les substancies més preva
lents en les morts per sobredosi 
són la cocai:na, els opiacis, els 
hipnosedants i !'alcohol, pero 
es confirma un patró de poli
consu m amb combinació de 
substancies, en que !'alcohol i 
els hipn osedants són presents 
majoritariament. Segons l'últim 
informe, l'edat de les persones 
que van perdre la vida per reac-

ALCOHOL 

Principa l causa d'inici detracta
ment per drogoaddicció. Un 18% 
va ser per coca'ina; un 15% per he
ro"ina, i un 14%, per cannabis. 

ció aguda a les drogues el 2019 
oscil-lava entre els 30 i els 59 
anys, la majoria concentrades 
entre els 40 i els 49. El di a inter
nacional té com a objectiu sensi
bilitzar i informar la ciutadania 
sobre el fet que aquestes morts 
per drogues són un problema 
de salut i també treballar en la 
prevenció per evitar-les. Cata
lunya compta amb un programa 
pioner en prevenció, en el qual 
s'inclouen les sales de consum 
supervisat. A Lleida, la sala 
Arrels Reducció de Danys va 
atendre el2020 un total de 177 
persones que van fer un total de 
4.149 consums i es van atendre 
quatre sobredosis. L'any pas
sat, un total de 151 lleidatans 
'van iniciar un tractament per 
addicció a les drogues. El 38% 
van ser per consum d'alcohol; el 
18%, per cocai:na; el 15%, per 
hero'ina, i un 14%, per cannabis. 
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