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Banc Sabadell
vol ser el primer
banc de les
terres de Lleida
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Un bus recorrerà els
pobles de Lleida per fer
proves vasculars i renals
Enguany, el Bus de la Salut passarà
per 72 poblacions de la demarcació

El director de la Regional Catalunya
Oest de Banc Sabadell, Josep Esteve, va afirmar a la segona convenció
de negoci que “en tots aquests anys
passats de dificultat, hem treballat
la confiança, i el client ens ho ha reconegut. Ara hem d’aconseguir que
Banc Sabadell sigui el primer banc
per als nostres clients de Lleida, Tarragona i les comarques centrals”. La
convenció es va celebrar ahir a Vilafranca del Penedès, on hi van assistir 36 directius de Lleida.

Protecció Civil
posa en prealerta
el pla Neucat al
Pirineu lleidatà
Protecció Civil de la Generalitat
posa en prealerta el Pla NEUCAT
per la previsió del Servei Meteorològic de Catalunya que es
puguin produir nevades a partir
d’avui a les comarques del Pallars
Sobirà, Pallars Jussà, Val d’Aran,
Alta Ribagorça i Alt Urgell.

EDICTE
De l’Ajuntament de la Pobla de
Segur sobre l’aprovació inicial
d’una ordenança.
Aprovada inicialment pel Ple de
l’Ajuntament en sessió de 29 de
desembre de 2014, l’ordenança
de la factura electrònica de
l’Ajuntament de la Pobla de Segur,
es posa a informació pública pel
termini de 30 dies, a fi que els
interessats hi puguin presentar
les reclamacions o al·legacions
que tinguin per convenient, de
conformitat al que disposa l’art
49 de la llei 7/85. Si durant
aquest termini no es presenten
al·legacions l’acord d’aprovació
inicial esdevindrà definitiu. El text
íntegre de l’ordenança i l’expedient
administratiu es pot consultar a
l’Ajuntament de la Pobla de Segur.

El diputat de CiU al Parlament,
Àlex Moga, celebra l’aprovació
del dictamen de la llei del règim especial d’Aran, penúltim
pas abans de poder ser aprovada definitivament en el proper
Ple, ja que “satisfà la major part
dels desitjos i reivindicacions de
l’Aran i suposarà un pas endavant
en els àmbits econòmic, cultural,
social i salut, entre d’altres”.

L’Ajuntament de
Rosselló aprova els
pressupostos i situa
el deute en un 33%
L’ajuntament de Rosselló aprova
el pressupost d’enguany, que serà de 2.412.917,37 euros. A més,
l’alcade, Josep Abad, remarca
que el deute “es troba en un
33,7%, molt per sota dels límits”.
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El Bus de la Salut es posa en marxa
per recórrer diferents comarques
lleidatanes per detectar malalties
vasculars o renals, i avui fa la seva
primera parada a Artesa de Segre
per atendre els primers ciutadans
que han estat seleccionats per sotmetre’s a una prova de detecció.
La Diputació de Lleida i la Fundació
Renal Jaume Arnó, conjuntament
amb el Departament de Salut i la
Unitat de Diagnòstic i Tractament

de Malalties Aterotrombòtiques
(UDETMA), han posat en marxa
aquest estudi científic pioner a Catalunya que permetrà realitzar en 3
anys proves a 12.000 lleidatans.
Les proves es realitzaran en un
bus medicalitzat que realitzarà un
diagnòstic precoç mitjançant una
ecografia de les artèries caròtides
i femorals a una població diana
d’entre 40 i 70 anys, seleccionada
aleatòriament per acomplir diferents factors de risc.
El president de la Diputació de
Lleida, Joan Reñé, va presentar ahir
el vehicle i va alertar que les malalties cardiovasculars són un 30% de
la causa de mort a les comarques

de Lleida. Per això, va afegir, “s’ha
volgut apropar aquest servei de
prevenció i detecció al territori”.
La cap del Servei de Nefrologia
de l’Arnau de Vilanova i directora
de la UDETMA, Elvira Fernández,
va remarcar la importància d’invertir en la prevenció i detecció
de malalties, ja que en el moment
actual és quan menys s’hi destina i
quan s’agafen a temps ‘’hi pot haver molt estalvi’’. Segons la doctora
un 10% de la població té malaltia
renal crònica i no ho sap.
Enguany, el Bus de la Salut visitarà un total de 72 municipis lleidatans, on s’atendrà a un total de
4.000 lleidatans.

Endesa renova
el sistema de
telecontrol de
Cervera
La companyia Endesa ha renovat
el sistema de telecontrol de la
subestació de Cervera, que passarà a funcionar amb fibra òptica
i serà més segur i resistent que
l’equip que hi havia fins ara.

L’Ajuntament de
Tàrrega eixampla
la vorera de la
plaça del Carme
L’Ajuntament de Tàrrega ha iniciat les obres d’eixamplament de
la vorera situada al vessant oest
de la cèntrica plaça del Carme.
Els treballs estan pressupostats
en 7.000 euros.

Alcarràs celebra la Festa
del Porc repartint més de
3.000 entrepans a un euro

La Pobla de Segur, 12 de gener de
2015
L’alcalde

Luís Bellera Juanmartí

CiU afirma que la
Llei d’Aran “satisfà
les reivindicacions
del territori”
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Les integrants de l’Associació de
Mestresses de Casa d’Alcarràs van
començar ahir a fer el tradicional
mondongo per preparar els embotits de porc que avui s’utilitzaran
per fer els més de 3.00 entrepans
amb motiu de la Festa del Porc d’Alcarràs, l’acte multitudinari previ a
la Festa Major d’Hivern.
En aquesta ocasió, s’utilitzen

fins a tres porcs. Les dones elaboren les llonganisses i la cansalada
amb mètodes tradicionals. Avui a
partir de les 19.00 hores, aquesta
carn es courà a la brasa per oferir
al públic un deliciós entrepà amb
carn de porc a la brasa.
Amb aquest acte, el poble d’Alcarràs dóna el tret de sortida a la
seva Festa Major d’Hivern.

