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La CUP demana
els contractes de
concessionàries
municipals

POLÍTICA

❘LLEIDA ❘ La Candidatura d’Uni-
tat Popular (CUP) va denun-
ciar ahir que la Paeria no ha
inclòs informació sobre els
contractes de les concessio-
nàries dels serveis municipals,
dins de la informació sobre
l’audiència pública que ha
penjat al web de l’ajuntament.
“Una vegada examinada la
informació, hem vist que no
apareixen ni els contractes ni
els comptes de resultats
d’aquestes concessionàries.
No es dóna ni una sola xifra
econòmica”, va lamentar la
CUP.

L’audiència pública, que
versarà sobre la privatització
dels serveis públics, se cele-
brarà el 14 de gener.

Imatge del test ràpid de detecció del virus de la sida, similar a la prova d’embaràs.

LLEONARD DELSHAMS

M.MARTÍNEZ
❘ LLEIDA ❘ Un total de 14 farmà-
cies de la demarcació de Lleida
van començar a oferir dimecres
tests ràpids del virus de la sida.
Concretament, n’hi ha 4 a Llei-
da ciutat que ofereixen aquest
servei; una a Alguaire; una a
Barbens; una a Bellpuig; una a
Bossòst; una a Cervera; una a
Guissona; dos a la Seu d’Urgell;
una a Tàrrega i una aVallfogo-
na de Balaguer.“A Barcelona fa
temps que ja es dóna aquest ser-
vei i aTarragona van començar
l’any passat. Es tracta de facili-
tar l’accés a aquest test”, va ex-
plicar ahir Jordi Freixenet, vo-
cal de la junta del Col·legi de
Farmacèutics de Lleida, qui ahir
a la tarda ja havia realitzat un

test. La prova, que té un cost de
18 euros, 10 dels quals els paga
l’usuari i la resta el CatSalut, és
similar a un test d’embaràs.Ai-
xí, només s’ha de posar en con-
tacte una gota de sang amb un
líquid i, depenent del color que
prengui, se sap si l’usuari és por-
tador o no del virus en uns 15
minuts.

Les farmàcies han començat
a oferir aquest servei, dins d’un
pla pilot en col·laboració amb
el CatSalut. Si el test té bona
acollida per part dels usuaris,
s’estendrà a la resta de farmà-
cies de Lleida. A més, aquest
any, les apotecaries volen con-
tinuar ampliant la seua cartera
de serveis concertats amb Salut.
Entre aquests, hi ha el llança-

Les farmàcies ja fan tests de la sida
i preparen el seguiment a crònics
Un total de 14 han començat a oferir aquesta prova, amb un preu de 10 euros per a
l’usuari || Els farmacèutics volen ampliar la seua cartera de serveis el 2014

SANITAT SERVEIS

ment d’un altre pla pilot el 2014
per fer seguiment de pacients
crònics polimedicats, a través de
dispositius de medicaments per-
sonalitzats. “Moltes vegades,
l’èxit d’un tractament depèn que
la medicació es prengui de for-
ma correcta”, va apuntar Frei-
xenet.

A més dels tests de detecció
delVIH, actualment les farmà-
cies de Lleida també tenen con-
certats altres serveis, com ara la
dispensació de metadona, l’in-
tercanvi de xeringues (un usu-
ari porta una xeringa, i el far-
macèutic li dóna un kit amb una
de nova i un preservatiu) i el cri-
bratge de càncer de còlon en al-
gunes apotecaries de l’àrea del
Pirineu.

■ El president del Col·legi de
Farmacèutics de Catalunya,
Jordi de Dalmases, va recla-
mar ahir fixar un calendari
de pagaments retardats per
les factures dels medicaments
dispensats a l’octubre i al no-
vembre amb càrrec a la Se-
guretat Social, i també de les
noves factures que es vagin
generant. En declaracions a
Catalunya Ràdio, De Dalma-
ses va lamentar que actual-
ment continuen sense tenir
garanties de cobrament per
part de Salut. “Començo

l’any pensant que durant
aquest mes ens asseurem, fa-
rem un calendari de paga-
ments i tindrem una predic-
ció de què passarà el 2014.
Si no tinguéssim aquestes ex-
pectatives, tanquem”. Fonts
del Col·legi de Farmacèutics
de Lleida van avalar aques-
tes declaracions. Els farma-
cèutics van cobrar dimarts
107 milions pendents de la
factura del setembre.Ara ma-
teix, el deute és d’uns 220 mi-
lions per les factures de l’oc-
tubre i el novembre.

Reclamenuncalendari de
pagamentsde facturespendents

PROVA PILOT

El servei s’ha llançat com a
prova pilot, i si funciona bé,
s’estendrà a totes les
apotecaries

IBIC COMUNICACIÓ

Ruade
Nadal de
Loteutaxi
Loteutaxi va
organitzar
ahir una rua
de Nadal,
per a anci-
ans de les
Germanetes
dels Pobres.
Hi van parti-
cipar 10 ta-
xis, que van
passejar els
ancians pels
carrers de
Lleida ciutat
perquè ve-
iessin la
il·luminació
de Nadal.

C’s demanamillorar
els accessos a Copa d’Or
❘ LLEIDA ❘ El coordinador de Ciu-
tadans (C’s) de Lleida,Albert
Reyes, va criticar “els proble-
mes de circulació que supo-
sen les retencions quilomètri-
ques a la rotonda del Mestre”,
i va sol·licitar “un estudi de
millores i de viabilitat dels ac-
cessos a la nova zona comer-
cial Copa d’Or”.Va afegir que
si és necessari, “hauria d’im-
plantar-se l’antic control per
semàfors, i fins i tot crear-se
una altra zona d’accés”.

Mercat de l’Hort a Taula
aquest diumenge
❘ LLEIDA ❘ Aquest diumenge se
celebrarà una nova edició del
mercat de productes locals De
l’Hort aTaula a la plaça Sant
Joan. El mercat, que organit-
za Promoció Econòmica, co-
mençarà a les 9.00 hores i fi-
nalitzarà cap a les 14.00 ho-
res.

Meritxell
Resaltado


