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S.C.D.
❘ LLEIDA ❘ L’associació de veïns de 
Magraners demanarà a l’ajun-
tament que instal·li un conteni-
dor d’obra al descampat que hi 
ha al costat del camp de futbol 
per posar fi d’una vegada per 
totes a l’abocador il·legal que 
habitualment hi ha. “Des de 
començaments d’any, l’ajunta-
ment ja ha netejat la zona al-
menys dos vegades, però al cap 
de poc temps ja tornava a estar 
plena d’escombraries i creiem 
que si s’hi instal·la un conteni-
dor gran d’obra podrem elimi-
nar aquest problema de salubri-
tat”, va assegurar la presidenta 
veïnal, Pilar Sánchez. 

“Estem confiats que l’ajun-
tament ens ho concedeixi i hi 
ha exemples que aquest tipus 
de mesures funcionen, perquè 
a la Mariola en van instal·lar un 
fa diversos mesos i des d’ales-
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hores l’abocador il·legal que hi 
havia ha desaparegut.” L’últi-
ma vegada que l’ajuntament 
va netejar l’abocador il·legal 
de Magraners, a finals de se-

tembre, va retirar més de tren-
ta tones de materials d’obra, 
mobles i escombraries, però 
aquest va ressuscitar només 
dos setmanes després.

S. COSTA D.
❘ LLEIDA ❘ El govern municipal 
d’ERC i Junts ha demanat la 
compareixença del cap de 
l’oposició, el socialista Fèlix 
Larrosa, a la comissió de trans-
parència per donar explicaci-
ons sobre l’ús del Mercat del 
Pla per a l’acte de la presenta-
ció com a candidat a l’alcaldia 
fa un mes. Reclama al PSC que 
“assumeixi la taxa i despeses 
extres que es generen del fun-
cionament” de l’edifici, xifrat 
en 1.175,02 euros.

Els grups municipals poden 
utilitzar gratuïtament tots els 
equipaments de la Paeria, tal 
com consta al Reglament Or-
gànic Municipal. No obstant, el 
govern considera que el Mer-
cat del Pla va ser utilitzat per 
a un acte de partit del PSC i no 
del grup municipal, detallant 
que hi va haver una primera 
sol·licitud a nom del partit per 
utilitzar aquest espai, i quan el 
departament de Patrimoni li va 
informar del cost de la taxa, va 
retirar la petició. No obstant, 
més tard va haver-n’hi una al-
tra per a “un acte del portaveu 
del grup municipal socialista” 
al mateix lloc, que va ser accep-
tada. Tant ERC com Junts re-
calquen que aquest acte no era 
d’un regidor “sinó que s’anun-
cia com a candidat a l’alcaldia” 
i que així constava als correus 
electrònics enviats pel PSC als 
convidats per confirmar l’as-

sistència. Per això, demanen 
a Larrosa explicacions per “la 
presumpta irregularitat en el 
tràmit de les sol·licituds”, ja 
que això podria ocasionar “un 
conflicte d’integritat institu-
cional d’un determinat partit 
polític”.

Ahir, Larrosa va respondre 
que “nosaltres seguim tots 

els protocols i recomanacions 
que rebem dels funcionaris, 
que van ser els mateixos que 
ERC va utilitzar per presentar 
l’alcalde, Miquel Pueyo, com a 
candidat al Museu de l’Aigua”. 
Va recalcar que “era un acte 
del grup municipal obert a tota 
la ciutadania i que hi hagués un 
correu o telèfon diferent no hi 
té res a veure”. 

El líder dels socialistes va 
confirmar que “si demanen 
que comparegui, donaré totes 
les explicacions que facin falta” 
i va mostrar la seua sorpresa 
que el govern local “faci ús 
d’una documentació interna 
per fer política”.

Polèmica per un acte polític 
del PSC al Mercat del Pla
ERC i Junts demanen explicacions a Larrosa per celebrar un míting 
|| Aquest diu que Pueyo va fer el mateix al Museu de l’Aigua
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Larrosa i Illa, a l’acte que va fer fa un mes al Mercat del Pla.

AMADO FORROLLA

Tots els CAP  
tindran el 2023 un 
fisioterapeuta

SALUT PROFESSIONALS

❘ LLEIDA ❘ Tots els CAP de Cata-
lunya incorporaran almenys 
un fisioterapeuta el 2023 i 
una trentena d’ambulatoris 
ja el tindran abans d’acabar 
l’any per fer rehabilitació co-
munitària. Així ho va anun-
ciar ahir el conseller de Sa-
lut, Manel Balcells, que va 
subratllar que un dels objec-
tius és posar l’Atenció Pri-
mària “al lloc que li toca” i 
va recordar que és un “eix 
vertebrador” del sistema. 
Fonts del departament van 
afirmar que als CAP de Llei-
da no tenen cap fisioterapeu-
ta, i encara que algun té una 
consulta d’atenció especialit-
zada al mateix equipament, 
“no són d’Atenció Primària”. 

La figura d’aquest pro-
fessional complementarà 
les del benestar emocional, 
nutricionistes, dietistes i hi-
gienistes dentals. Els fisiote-
rapeutes treballaran en casos 
de lumbàlgia i cervicàlgia, 
dolor de genoll crònic o de 
maluc, d’espatlla, d’esque-

na i l’artrosi, entre d’altres. 
El departament de Salut vol 
aconseguir la realització 
d’activitats per promoure i 
millorar l’autonomia, així 
com prevenir la discapacitat, 
amb una orientació bàsica 
a tractar afeccions muscu-
loesquelètiques cròniques de 
baixa complexitat.

Per la seua banda, el Col-
legi de Fisioterapeutes de 
Catalunya va celebrar la 
mesura “llargament espe-
rada”, que contribuirà a la 
millora de la salut de la po-
blació, però va demanar que 
els pacients puguin dema-
nar cita directament amb el 
fisioterapeuta.

MILLORA

Els professionales  

afirmen que aquesta  

mesura contribuirà a  

la millora de la salut

Avís per 
contaminació 
de partícules  
a Lleida
Restringeixen les obres 
que generin polseguera

SOSTENIBILITAT

❘  LLEIDA ❘  El departament 
d’Interior va declarar ahir 
l’alerta preventiva per con-
taminació ambiental a tot 
Catalunya a causa de l’ele-
vat nombre de partícules 
metàl·liques en suspensió 
(PM10). Un fenomen que 
es deu, segons Interior, a 
l’arribada de pols proce-
dent del desert del Sàhara 
i la previsió és que entre 
avui i demà es dilueixi per 
complet. 

N o  o b s t a n t ,  a r r a n 
d’aquesta alerta, els ajun-
taments, inclòs el de Llei-
da, aplicaran mesures pre-
ventives com restringir les 
obres a la via pública que 
generin pols a l’ambient 
així com l’ús de desbros-
sadores i bufadors d’aire, i 
s’augmentarà la neteja dels 
carrers amb aigua. 

D’altra banda, la Gene-
ralitat i l’ajuntament reco-
manen a la ciutadania que 
limitin fer exercici a la via 
pública i l’exposició a l’ex-
terior i que redueixin l’ús 
de vehicles privats en favor 
del transport públic.

Ciutat Jardí vol acabar 
el carrer del Roure

❘ LLEIDA ❘ El president de l’as-
sociació de veïns de Ciutat 
Jardí, Ramir Bonet, ha ins-
tat l’ajuntament a acabar al 
més aviat possible el tram 
pendent d’urbanitzar del 
carrer del Roure. Va recor-
dar que “l’últim es va estre-
nar fa més d’un any i mig” 
i que “és urgent” acabar la 
part que falta com més aviat 
millor.

Reclamen millores en 
educació inclusiva

❘ BARCELONA ❘ Les Associaci-
ons Federades de Famílies 
d’Alumnes de Catalunya 
(Affac) van constatat ahir 
“nombroses carències” per 
fer efectiu el decret d’educa-
ció inclusiva, i van llançar 
la campanya “Jo també hi 
vull anar” com a crítica a 
aquesta situació. Asseguren 
que hi ha 200.000 menors 
amb unes necessitats edu-
catives específiques que no 
es cobreixen.

Semàfors avariats a 
l’avinguda del Segre

❘ LLEIDA ❘ Un tall de llum ahir 
al migdia va provocar que 
part dels semàfors de l’avin-
guda del Segre i del Nogue-
rola no funcionessin. A la 
tarda es va restablir el ser-
vei, va informar la Paeria.
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