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Estudi per trobar 
I' aneurisma 
d'aorta 
abdominal 
Els centres d'atenció primària 
del SAP Lleida Nord, que com
prèn les comarques de l'Alta 
Ribagorça, Alt Urgell, Pallars 
Jussà i Pallars Sobirà, van po
sar en marxa ahir un estudi 
per fer la detecció precoç de 
l'aneurisma d'aorta abdominal 
a totes les persones que durant 
el 2022 compleixen 65 anys. 
L'aneurisma d'aorta abdomi
nal és la dilatació causada per 
l'afebliment de la sev1_! paret i 
afecta entre 1';1,5 i el 2% de la 
població adulta i fins al 6-7% 
de les persones de més de 60 
anys. L'objectiu de l'estudi és la 
detecció d'una malaltia que és 
potencialment molt greu i que 
si es detecta a temps pot dismi
nuir la mortalitat. 

Taula rodona _ 
a la Seu sobre 
l'impacte dels 
Jocs Florals al 
Pirineu i Aran 
L'Espai Ermengol de la Seu 
d'Urgell acollirà dilluns 
(19.00 hores) la taula rodo
na Els Jocs Florals a la Seu 
d'Urgell, Puigcerdà i l'Aran: 
rellevància cultural i impac
te en el territori, que comp
tarà amb la participació de 
Lluís Obiols, Arnau Mayans 
i Claudi Aventín-Boya. La 
taula rodona tractarà sobre 
la presència 1 l'impacte dels 
Jocs Florals a l'Alt Pirineu i 
l'Aran i de les seves diver
ses particularitats i conti
nuïtats. L'entrada és lliure. 

Un total de vuit conselleries 
del Govern tindran seus a 
municipis del Pirineu i Aran 
Vicepresidència, Acció-Ciimàtic·a, Drets Socials i 
Educació, abans de setembre, i quatre més el 2023 
El desplegament dels 
serveis territorials de 
vult departaments del 
Govern a l'Alt Pirineu i Aran 
començarà enguany i es 
completarà el 2023. 

La Seu d'Urgell 
ACN 

Per primer cop s'ha apostat per 
tirar-lo endavant amb un model 
descentralitzat, repartint les con
selleries entre cinc comarques i 
oferint en cadascuna d'aquestes 
seus un punt d'atenció ciutadana 
amb l'objectiu d'evitar desplaça
ments a la ciutadania. D'aquesta 
manera, els serveis territorials de 
Vicepresidència i Polítiques Di
gitals i Territori; Acció Climàtica, 
Alimentació i Agenda Rural; Edu
cació i Drets Socials a Sort estaran 
en funcionament abans del mes 
de setembre. Els altres quatre 
previstos, en marxa entre finals 
d'any i el que ve, són Cultura, Sa
lut, Empresa i Treball i Economia 
i Hisenda. 

D'aquesta manera, el Departa
ment d'Educació estarà ubicat a 
Tremp, a l'edifici de l'ajuntament. 
També ocuparà unes dependèn
cies municipals el Departament 
d'Acció Climàtica, Alimentació i 
Agenda Rural, que se situarà a la 
Seu d'Urgell. A la capital alturge
llenca també hi hauran els serveis 
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territorials de Vicepresidència i 
de Polítiques Digitals i Territori, a 
l'edifici del Consell Comarcal de 
l'Alt Urgell. D'altra banda, Drets 
Socials estarà ubicat a Sort, al nou 
o a l'antic edifici del Consell Co
marcal del Pallars Sobirà. 

Pel que fa al Departament de 
Salut, aquest ja està. parcialment 

desplegat a Tremp, on hi ha la seu 
de la regió sanitària i de la dele
gació del Govern a l'Alt Pirineu, 
mentre que !!I Departament de 
Cultura estarà al Pont de Suert, 
en unes dependències encara 
per concretar. El vicepresident de 
la Generalitat i conseller de Po
lítiques Digitals i Territori, Jordi 

Puigneró, va destacar que amb el 
desplegament s'està "apropant la 
Generalitat a tots els pobles i viles 
del Pirineu", mentre que la conse
llera de la Presidència, Laura Vila
grà, _per la seva banda, va afegir 
que àquest desplegament "és una 
reivindicació històrica" de les co
marques pirinenques. 

Stop JJOO demana una 
"pregunta clara" sobre la 
consulta i fixar una data 

decidir si avala o no el projecte 
olímpic. 

També va criticar que enca
ra no s'hagi fixat una data i que 
aquesta vagi "variant", tot i que 
dimecres es va aprovar el decret 
que permet fer consultes a una 
part del territori. Lavaquiol va 
assegurar que "el Govern va a la 
deriva i té les comarques aban
donades, sense projecte ni fu
ll de ruta" tot i ser conscient de 
les "mancances estructurals" que 
pateix el Pirineu. I va 'insistir en 
què· l'esdeveniment esportiu és 
una mostra més de la voluntat 
que tenen de continuar basant 
l'economia de les zones de mun
tanya en el"monocultiu turístic". 

La Plataforma Stop JJOO va de
manar ahir al Govern que formuli 
una pregunta clara en la consulta 
prevista pel mes de juliol sobre 
la candidatura dels Jocs d'hivern 
2030, a més d'exigir fixar-ne ja 
una data i fer pública tota la infor
mació del projecte. 

Més d'una desena de mem
bres de l'entitat es van manifestar 
ahir a la Seu d'Urgell i posterior
ment, es van reunir amb la con-

sellera per fer-li arribar aquestes 
peticions i insistir en la necessitat 
de retirar la candidatura i tirar 
endavant un pla de desenvolupa
ment econòmic pel Pirineu. 

Un dels portaveus de la pla
taforma, Bernat Lavaquiol, va la
mentar que s'estigui fent visible 
una falta d'acord entre JxCat i 
ERC sobre la pregunta i ha afirmat 
que fa falta que aquesta sigui cla
ra per a què la ciutadania pugui 
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