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REDACCIÓ
❘ BELLMUNTD’URGELL ❘Bellmunt d’Ur-
gell va acollir ahir la Comarka-
lada, laTrobada de Joves de la
Noguera, que aquest any arri-
bava a la seua novena edició.
L’esdeveniment reuneix diver-
ses entitats juvenils de la comar-
ca i hi participen centenars de
joves arribats de tots els pobles
de la Noguera. Entre les dife-
rents activitats programades, es
pot destacar la celebració del fò-
rum d’alcaldes i regidors de jo-
ventut i la Fira Jove, que es va
inaugurar a les 17.14 hores so-
ta el lemaEl meu poble el 1714.
També va tenir lloc la gimcana
Noguerenc de Ferro.

Tampoc hi van faltar el teatre,
amb l’espectacle 1714 La crida
dels jocs, a càrrec de Xarop de
Canya, i els concerts a l’Altaveu
Jove, que van incloure el sorteig
d’un viatge per a quatre perso-
nes a una ciutat d’Europa del
projecte Per festes, vigila què
pesques!.A la nit estaven pre-
vistos un correfoc a càrrec dels
Diables d’Artesa i rock amb
MuntBand d’Agramunt i Pasto-
rets Rock.

La Comarkalada, que va nài-
xer l’any 2006, ja ha visitatTér-
mens, Bellcaire d’Urgell,Artesa
de Segre, Ivars de Noguera, Pe-
nelles, lesAvellanes i Santa Li-
nya, Ponts i Camarasa.

Durant aquests anys s’ha con-
solidat a la comarca i ja figura al
catàleg de bones pràctiques de
la Direcció General de Joventut

Nova edició de la
Comarkalada de la
Noguera a Bellmunt

LLEURETROBADA

de la Generalitat. L’edició del
2014 ha estat organitzada pel
consell comarcal i l’ajuntament
de Bellmunt d’Urgell, així com
l’assemblea de joves d’aquest
poble. Imatge d’alguns dels participants de la Comarkalada i autoritats de la Comarkalada.

CCN

Les cures
pal·liatives arriben
amenys del 60%
delsmalalts

SALUT

❘MADRID ❘ La falta d’equitat en la
distribució dels recursos de pal·li-
atius provoca que la cobertura
arribi a menys del 60 per cent
de la població espanyola, cir-
cumstància que suposa una cau-
sa de patiment evitable per a mi-
lers de persones, segons vanma-
nifestar ahir la Societat Espanyo-
la de Cures Pal·liatives (Secpal)
i l’Associació Espanyola Contra
el Càncer (Aecc) ambmotiu del
Dia Mundial de les Cures Pal·li-
atives, que es va celebrar ahir
sota el lema Aconseguint l’ac-
cés universal a les cures pal·li-
atives: a qui li importa? A nos-
altres! Espanya disposa actual-
ment d’unes 425 unitats de cu-
res pal·liatives, davant de les 750
que farien falta per donar una
prestació al 100% de persones
ambmalalties avançades, cròni-
ques i irreversibles.
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