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ADMINISTRACIÓ TERRITORIAL 

Vuit conselleries desplegaran delegacions 
en cinc capitals del Pirineu fins al2023 
S'instal·laran en espais cedits per ajuntaments i consells a Tremp, la Seu, Sort i el Pont de Suert li Per 
ara ense pressupost propi 1 funcionaran al principi amb la plantilla actual de la Generalitat 
C. SANS I REDACCIÓ 
I LA SEU I Vuit conselleries de la 
Generalitat desplegaran dele
gacions del Pirineu. S'instaHa
ran a les diferents capitals de les 
comarques de muntanya entre 
aquest any i el2023, en espais 
cedits per ajuntaments i con
sells. Així ho van anunciar ahir 
a la Seu d'Urgell el vicepresi
dent, Jordi Puigneró, i la con
sellera de Presidència, Laura 
Vilagrà Les noves delegacions 
no tenen per ara pressupost as
signat ni hi ha previsions sobre 
el personal que ocuparan. Puig
neró va dir que aquestes qües
tions es decidiran "en funció 
de les necessitats" i va apuntar 
que, en un primer moment, fun
cionaran amb treballadors que 
ja formen part de la plantilla de 
la Generalitat, a la qual s'oferirà 
la possibilitat de traslladar-se. 

LES CLAUS 

Educació, a Tremp 
I Educació obrirà aquest any 
una oficina provisional a la seu 
de l'ajuntament de Tremp. Més 
endavant se'n plantejarà una al
tra al mateix municipi. 

Salut, a Tremp 
I La conselleria de Salut ja està 
desplegada en part a Tremp, a 
la seu de la regió sanitària. Es 
completarà amb noves oficines 
al mateix immoble. 

Territori, a la Seu 
I La seu de Territori i Polítiques 
digitals s'instal·larà a la Seu, al 
consell de l'Alt Urgell. 

Acció Climàtica, a la Seu 
I Les oficines d'Acció Climàtica 
s'ínstal·laran a l'edifici que havia 
allotjat l'Agència de Salut Públi
ca, al costat del parc de bom
bers de la Seu. 

La Seu d'Urgell acollirà la 
futura delegació territorial 
de Vicepresidència, Territori 
i Polítiques Digitals i també 
la d'Acció Climàtica, Alimen
tació i Agenda Rural. A Sort 
s'instaHaran les oficines de la 
conselleria de Drets Socials i a 
Tremp hi haurà les d'Educació. 
Les quatre hauran de funcio
nar abans del pròxim mes de 
setembre, segons va detallar el 
delegat del Govern al Pirineu, 
Ricard Pérez (vegeu les claus). 

Puigneró i Vilagrà van presentar ahir a la Seu el desplegament de la Generalitat al Pirineu. Drets Socials, a Sort 

En una segona etapa, pre
vista per al2023, està previst 
obrir la delegació pirinenca del 
departament de Salut a Tremp, i 
la de Cultura serà al Pont de Su
ert. A Puigcerdà, ja a la Cerda
nya de Girona, s'instaHaran els 
serveis territorials d'Empresa 
i Treball i els d'Economia i Hi-

REGISTRE ÚNIC 

Evitarà que els habitants 
del Pirineu hagin d'anar a 
dif.erents oficines de la 
vegueria per a tràmits 

senda. Això representa un nou 
intent de desplegar l'adminis
tració de la Generalitat a les 
comarques de muntanya, des
prés del que va plantejar l'antic 
Govern tripartit fa més d'una 
dècada. Aquesta primera temp-

Puig neró visita Tau rus• El vicepresident, Jordi Puigneró, va visitar 
ahir l'empresa Taurus, dedicada a la fabricació d'electrodomèstics. 
La firma, amb seu a Oliana, ha diversificat l'activitat amb nous 
productes com panells solars per a autoconsum. 

tativa es va veure frustrada a 
causa de retallades arran de la 
crisi econòmica. 

Puigneró va destacar el ca
ràcter "descentralitzat" del 
desplegament de l'administra
ció catalana, amb seus en cinc 
comarques i espais polivalents 
per aproximar les conselleries 
a la ciutadania. "Treballem en 
la idea d'un registre únic per 
evitar que els ciutadans del Pi
rineu hagin de desplaçar-se a 
una altra seu de la vegueria per 
fer tràmits." El vicepresident va 
valorar que el desplegament del 

Pirineu contribuirà a la "verte
bració i l'equitat" del territori 
i també a "frenar la despobla
ció" perquè "cada vegada que 
un poble queda deshabitat mor 
una manera d'entendre el país", 
va dir. Vilagrà, per la seua part, 
va afegir que el desplegament 
és "una reivil¡dicació històrica" 
de les comarques pirinenques 
i va assegurar que es porta a 
terme amb "consens" amb el 
territori. A l'acte van assistir 
alcaldes i altres representants 
de municipis de les comarques 
del Pirineu. 

I La delegació territorial de la 
conselleria de Drets Socials serà 
a l'edifici del consell del Pallars 
Sobirà, a Sort. 

Cultura, al Pont de Suert 
I El departament de Cultura 
instal·larà les oficines al Pont 
de Suert, però la ubicació de les 
oficines encara s'ha de decidir. 

Empresa i Economia 
I Les oficines de les conselleri
es d'Empresa i d'Economia, en 
dependències municipals de 
Puigcerdà. 

Aragonès tempteja els consells del 
Pirineu sobre la consulta dels Jocs 
I LLEIDA I El president de la Ge
neralitat, Pere Aragonès, va 
temptejar dimecres presidents 
de consells del Pirineu i del 
Conselh Generau d'Aran per 
conèixer la seua opinió sobre 
la possibilitat d'incloure el Sol
sonès, el Ripollès i el Berguedà 
en la consulta sobre els Jocs 
Olímpics d'Hivern del 2030. 
Així ho van corroborar ahir 
diversos presidents comarcals. 
Alguns van dir a Aragonès que 
no disposen de prou arguments 
per donar suport o rebutjar la 
participació d'aquestes comar-

ques al referèndum sobre la ci
ta olímpica. Aquestes crides 
van arribar dimecres, el mateix 
dia que Aragonès va afirmar 
que la consulta implicaria no
més la vegueria del Pirineu i 
Aran, encara que va avançar 
que el Govern "està en conver
ses per veure quin és el paper 
de les altres tres comarques en 
el procés participatiu" (vegeu 
SEGRE d'ahir). El Parlament ja 
ha aprovat la modificació de la 
normativa que ha de permetre 
la celebració d'aquesta vota
ció. En aquest sentit, el Conselli 

Generau d'Aran ha defensat en 
reiterades ocasions que vol que 
es respecti l'autonomia de la 
Val quant a l'elaboració i exe
cució de la consulta. 

D'altra banda, la Platafor
ma Stop Jocs Olímpics es va 
manifestar a la Seu d'Urgell 
coincidint amb la visita del vi
cepresident, Jordi Puigneró, i 
la consellera de Presidència, 
Laura Vilagrà. Van demanar a 
la Generalitat que formuli una 
pregunta "clara" en el referèn
dum i que fixi una data per a 
la votació. 

cfarre
Resaltado

cfarre
Resaltado



SEGRE 
Divendres, 25 de març del 2022 ESPORTS l 25 l 

CICLISME VOLTA A CATALUNYA 

Nairo, nou líder a Boí Taül I 
El veterà ciclista colombià, al capdavant de la general després de l'etapa que va acabar a l'estació 
lleidatana i que va vèncer el portuguès Joao Almeida li La Seu dona la sortida a una jornada molt dura 

AGÈNCIES 
I BOfTAÜLL I El portuguès Joao Al
meida (UAE Team Emirates) es 
va imposar a l'esprint a la quarta 
etapa de la Volta a Catalunya, la 
meta de la qual estava situada 
a més de 2.000 metres d'altu
ra a l'estació lleidatana de Boí 
Taüll, però qui es va posar com 
a nou líder de la prova després 
de completar les dos jornades 
de muntanya va ser el colombià 
Nairo Quintana (Team Arkéa), 
que va finalitzar l'etapa en sego
na posició. Quintana i Almeida 
van empatar a segons a la gene
ral, però el colombià va ser de
signat primer classificat a causa 
d'un global de millors llocs en Marc Soler firma un autògraf a un nen a la Seu. La consellera Laura Vilagrà talla la cinta de sortida de l'etapa. 
les etapes anteriors. 

Era la primera etapa lleida
tana de les dos que hi ha en 
aquesta Volta. Avui, la sortida 
serà a la Pobla de Segur i el pilot 
arribarà a Vilanova i la Geltrú 
després de recórrer 206,3 quilò
metres i pujar un port de tercera 
categoria, el coll de Corniols. 

Tota l'etapa, que va sortir des 
de la Seu d'Urgell, va transcór
rer davant d'un cel ennuvolat i 
un ambient fred, però aquesta 

AVUI, A LA POBLA 

La Pobla de Segur serà 
el lloc de sortida del pilot, 
que arri_barà a la meta 
a Vilanova i la Geltrú 

vegada el vent no va ser prota
gonista com a les anteriors. El 
primer dels favorits a la general 
que va començar a moure l'eta
pa va ser el barceloní Marc Soler 
(UAE Team Emirates) al coll de 
Bóixols de primera categoria. 
Però al segon port de la jornada, 
el de la Creu de Perves, també 
de primera categoria, Soler va Els corredors de la Volta inicien la sortida neutralitzada a la capital de l'Alt Urgell posant rumb a Boí Taüll. 
començar a flaquejar. 

En el grup dels favorits van 
començar els atacs en el mateix 
inici de la pujada a Boí Taüll, de 
12,7 km de distància, un desni
vell mitjà del5,6% i rampes de 
fins al 12%. Aquest ritme alt 
va provocar que Alejandro Val
verde (Movistar) es despengés 
1 perdés totes les opcions per a 
la general. 

Va atacar l'equatorià Richard 
Carapaz (INEOS) i l'únic que va 
aconseguir seguir-lo en un pri- . 
mer moment va ser el colombià 
Sergio Higuita (Bora-Transgo
he), però el seu compatriota Nai
ro Quintana i el portuguès Joao 
Almeida es van acabar unint. 
Ja dins de l'últim quilòmetre, 
Carapaz va acusar l'esforç i el 
grup es va reduir a tres. A l'es
print final, Higuita va patinar 
una mica a l'últim revolt i això 
va provocar que fos un cara a 
cara entre Quintana i Almeida, 
que es va mostrar més fort als 
últims metres. El portuguès Joao Almeida aixeca el braç a l'entrar vencedor a la meta de Boí Taüll. 

~ 

[ CLASSIFICACIONS 

4AETAPA ---
1. J. Almeida (UAE) 4h20:51 

2. N. Quintana (Arkéa) m.t. 
--·· ·--·- ···"·- -···--· -··.....-······ · ·~--···--- ·-- -···-
~ ~· Higuita (Bahrain). __ , m.t. 

4. W. Poels (BORA) a 7" 

5. T. Johannessen (Uno-X) a13" 
-·- <O ,., ___ U -··-----·-O .. MO~-···-··--·-•-""M ,.,_ 

GENERAL 

1. N. Quintana (Arkéa) 17h04:53 
-~ ---- ·---~-~-M·---· --
2. J. Almeida (UAE) m.t. 

~ ~iguita (BO~)_ a 6" 

4. J. ~yuso (U.~)_ -· ... _ a_!!." 
5. W. Poels (BORA) m.t. ·-·-·- ~----· ,_, -··- -····---··· 

Avui, la Pobla-Vilanova 
I Serà una etapa afluixa, de 206 
km, amb molta càrrega per als 
ciclistes en què el més probable 
és que arribit'l tots a l'esprint a 
Vilanova i la Geltrú. 
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SALUT AVANÇOS COMUNICACIONS 

La UE confirma 
deu anys més 
de roaming 
gratuït 

Un fàrmac frena un tipus de càncer 
de mama en el 75,8% de les pacients 

Trucades i internet de 
franc als Vint-i-set 

Segons un estudi clínic internacional en el qual han participat 524 dones 

I BRUSSEL·LES I El Parlame nt 
Europeu va aprovar ahir 
prorrogar deu anys més les 
regles que permeten als eu
ropeus fer trucades i navegar 
per internet des de qualse
vol punt de la Unió Europea 
sense càrrecs addicionals 
d'itinerància, que permetrà 
l'entrada en vigor abans que 
expiri a l juny l'a ctual sus
pensió del roaming. El vot de 
l'Eurocambra és l'últim pas 
formal per poder confirmar 
aquesta pròrroga acordada el 
mes de desembre passat amb 
els Vint-i-set, després que la 
Comissió Europea proposés 
mantenir una altra dècada 
més una normativa que es va 
posar inicialment en marxa 
per un període de prova de 
cinc anys. Brussel-les consi
dera provat que el seu funci
onament ha estat tot un èxit i 
que els operadors tenen eines 
per poder detectar possibles 
abusos i que s 'han evitat 
efectes negatius als mercats 
nacionals. 

AG~NCIES 
1 MADRID I Un fàrmac frena l'avanç 
d 'un tipus de càncer de mama 
en un 75,8% de pacients. El di
rector de l'International Breast 
Cancer Center (IB CC) i primer 
autor de l'assaig clínic interna
cional Destiny Breast-03, Javier 
Cortés, va destacar ahir que "el 
fàrmac trastuzumab deruxte
can millora" la supervivència 
lliure de progressió del càncer 
de mama HER2-positiu en un 
75,8% de les pacients. 

La revista The New England 
]ournal o f Medicine va publicar 
els resultats d'aquest estudi que, 
segons Cortés, són "els més po
sitius en la història" del càncer 
de mama després d 'analitza r 
l'eficàcia i seguretat del fàrmac. 
De fet, han estat "tan positius" 
que el trastuzumab deruxtecan 
passa a ser, segons l'IBCC, el 
nou estàndard de tractament 
en segona línia per a pacients 
que pateixen càncer de mama 
HER2-positiu. 

Es tracta d'un assaig clínic de 
fase III, d'àmbit internacional i 

MALALTIES DIAGNÒSTICS 

Un professional duent a terme una ecografia. 

Estudi sobre un tipus 
d'aneurisma al Pirineu 
1 LLEIDA I Els centres d'atenció 
primària de l'Alta Ribagor
ça, Alt Urgell, Pallars Jussà 
i Pallars Sobirà van posar en 
marxa dimecres un estudi per 
a la detecció precoç de l'aneu
risma d'aorta abdominal en 
totes les persones que aquest 
2022 compleixen 65 anys. Es
tan citades per fer les proves 
un total de 123 persones (64 
homes i 59 dones). 

L'aneurisma d'aorta abdo
minal és la dilatació causada 
per la debilitació de la seua pa
ret i afecta entre 1'1,5 per cent 
i el 2 per cent de la població 

adulta i fins al6% o 7% de les 
persones de més de seixanta 
anys. L'aorta és el vas sangui
ni més gran del cos humà, de 
manera que una ruptura d'un 
aneurisma d'aquest tipus pot 
causar una sagnia potencial
ment mortal. En moltes oca
sions, creixen de forma len
ta i sense símptomes, la qual 
cosa en dificulta la detecció. 
Per aquest motiu, l'objectiu 
principal de l'estudi que es 
duu a terme és diagnosticar 
una malaltia que, si es troba 
de forma precoç, pot disminuir 
la mortalitat que comporta. 

Imatge d'arxiu d'una prova radiològica de mama. 

amb la participació d'un total 
de 524 pacients amb càncer de 
mama metastàtic HER2-positiu. 
Del total, 261 pacients van ser 
assignades a la branca de l'es
tudi en la qual van rebre tras
tuzumab deruxtecan i 263, a 
la branca del tractament, fins 
llavors l'estàndard, consistent 

CELEBRITATS POLÈMICA 

en trastuzumab emtansina 
(TDM-1). 

Un dels resultats "més im
portants" ha estat la millora 
de la supervivència lliure de 
progressió (és a dir, el control 
de la malaltia), que ha estat del 
75,8% en aquestes pacients als 
12 mesos, respecte al 34,1% 

Isabel Pantoja deshereta 
els seus fills, Kiko i Isabel 
1 MADRID I La cançonetista Isabel 
Pantoja ha decidit canviar el 
seu testament per desheretar 
els seus dos fills, Kiko Rivera i 
Isa Pantoja. La cantant hauria 
anomenat hereu el seu germà, 
Agustín Pantoja. Segons va 
avançar ahir Telecincp, la can
tant ja s'ha reunit amb un notari 
de Medina Sidonia per modifi
car les seues últimes voluntats, 
allegant el maltractament psico-

lògic al qual s'ha vist sotmesa i, 
en el cas del seu fill Kiko, també 
per injúries greus. 

Aquest nou episodi de la his
tòria familiar de la cançonetista 
arriba després que aquesta ma
teixa setmana ena s'assegués 
un cop més al banc dels acusats 
dimarts i davant del jutge va 
negar, entre llàgrimes, haver 
comès un delicte d'insolvència 
punible. 

en el grup de pacients tracta
des amb trastuzumab emtan
sina. Els resultats preliminars 
es van presentar al Congrés de 
l'European Society for Medica! 
Oncology el mes de setembre i 
la publicació ara en The New 
England ]ournal of Medicine 
en confirma la "solidesa". ' 

Cavall de Troia 
El fàrmac és un immunocon

jugat que actua com un "cavall 
de Troia". Eludeix les defenses 
de les cèHules tumorals per en
trar-hi i atacar-les deixant anar 
la seua càrrega. Està compost 
d'un anticòs monoclonal (tras
tuzumab), unit mitjançant un 
linker o unió a molècules de qui
mioteràpia (deruxtecan). S'ad
ministra per via intravenosa i 
viatja a través de la sang fins a 
les cèHules tumorals, on reco
neix la porta d'entrada d'aques
tes cèHules malignes, en aquest 
cas el receptor HER2, entra sen
se ser detectat i allibera la qui
mioteràpia que transporta per 
destruir-les. 

Isabel Pantoja. 

Escrit d'agraïment del Grup GRUAS Constructora 

Ens ha deixat 

Josep Maria Gruas Estadella 

Un home carismàtic, optimista, treballador i al mateix temps un gran home de família. 
Deixa un llegat robust tant a nivell familiar com empresarial. 

En una situació com la que ha esdevingut la seva pèrdua tan inesperada com injusta, 
hem rebut un suport incondicional per part de tants i tants amics, coneguts, empresaris 

i família que ens reafirmen en el respecte i admiració cap a ell. 

La família, direcció i treballadors del Grup GRUAS Constructora 
agraeixen les mostres de condol rebudes. 

Lleida, 25 de març del 2022 
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