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tats. En el cas dels electrònics,
la directiva autoritza que se-
gueixin disponibles al mercat i
no restringits a farmàcies.Tan-
mateix,els fabricants hauran
d’indicar si és producte medi-
cinal, cas en què hauran de jus-
tificar les seues propietats a les
autoritats mèdiques i comerci-
alitzar-los com a ajuda per dei-
xar de fumar o alternativa al
tabac. Si és així, no podran con-
tenir més de 20 mg/ml de nico-
tina. Si no es venen com a pro-
ducte medicinal, seran sotme-
sos a les mateixes restriccions
que el tabac normal. En qual-
sevol cas, hauran de ser segurs
per als nens i no es podran ma-
nipular.

Fre al tabac de sabors i
restriccions a‘vapejar’
Directiva final de laUEque prohibeix també capses demenys de
20 || Els e-cigarretshaurandedemostrarpropietatsmedicinals

SALUTREGULACIÓ

AGÈNCIES
❘ BRUSSEL·LES ❘ L’Eurocambra va
aprovar ahir definitivament
(514 vots a favor, 66 en contra
i 58 abstencions) la nova direc-
tiva del tabac, que obliga a aug-
mentar la mida dels adverti-
ments sobre els riscos, prohi-
beix els cigarros amb sabors i
mentolats i veta paquets de
menys de 20 unitats.També po-
sa restriccions a vapejar, ja que
obliga els fabricants a demos-
trar les seues propietats medi-
cinals per no ser regulats com
a tabac.Ara, el text serà ratifi-
cat pelsVint-i-vuit el 14 demarç
i els Estats tindran dos anys per
introduir-lo en les seues legis-
lacions. L’objectiu és fer el ta-
bac menys atractiu, en particu-
lar per als joves.Així, els adver-
timents cobriran el 65 per cent
de la superfície frontal i poste-
rior dels paquets, en lloc del 40
per cent actual, però sense ar-
ribar al 75 per cent de la pro-
posta original. Hauran de com-
binar text i imatges i situar-se a
la part de dalt, circumstància
que relega la marca a la zona
inferior. Sabors com ara madui-
xa o vainilla desapareixeran
dels cigarros i el tabac d’embo-
licar, encara que se’n permetrà
l’ús en pipes d’aigua. Els men-
tolats també es prohibiran, pe-
rò no fins al 2020. La directiva
no veta els cigarros ultrafins,
però sí que desapareixeran els
paquets de menys de 20 uni-

Els advertiments als paquets seran d’unamidamés gran.
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Protesta dels estanquers
❚ La Unió d’Associacions d’Es-
tanquers d’Espanya va qualifi-
car de“desproporcionada” la di-
rectiva, que posa en risc la via-
bilitat dels 13.500 estancs espa-
nyols i els 26.000 llocs de treball
que generen i pot augmentar el
contraban.

700.000morts a l’any
❚ Fumar és la principal causa de
mort evitable a la UE, amb
700.000 morts cada any. El 70
per cent dels fumadors comen-
cen abans dels 18 anys.

Primeres places assignades a ‘Vacances en família’

❘ BARCELONA ❘ Benestar va celebrar ahir el sorteig de les pri-
meres 27.394 places del programa Vacances en família. El
número d’inici d’assignació va ser el 201 i les opcions més
sol·licitades,Altafulla, laVall d’en Bas i Salardú.

Concurs de l’ONCE amb1.816 alumnes lleidatans

❘ LLEIDA ❘ Un total de 1.816 alumnes de 28 escoles de Lleida
s’han inscrit en l’edició número 30 del concurs escolar de
l’ONCE Fem campanya pel dia de l’il·lusió.

‘Incorpora’troba feina a
389 lleidatans, gairebé el
doble que el 2012

BALANÇ INTEGRACIÓ

❘ LLEIDA ❘ Un total de 389 lleida-
tans en risc d’exclusió van tro-
bar feina el 2013 gràcies a In-
corpora, el programa d’integra-
ció laboral de l’Obra Social La
Caixa.Aquesta xifra represen-
ta gairebé el doble que el 2012,
quan van ser 227. El programa
dirigit a persones amb gran di-
ficultat de trobar feina com són
parats de llarga durada, immi-
grants, joves amb poca forma-
ció i exreclusos, entre d’altres.
Un 40% dels participants, ja
són més de 1.500 des que es va
posar en marxa el 2006, van
acabar trobant una feina. Les
atencions van augmentar un
20% amb unmajor nombre de
persones majors de 45 anys. La
principal novetat d’aquest any
és que la formació es farà par-
tint de la demanda de les 110
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«És unamolt bona oportunitat de trobar feina»
❚Òscar Ortiz i MercèValero són dos
dels 20 alumnes que des del gener
passat participen en el curs d’aten-
ció al client i vendes d’Incorpora.
“Fa més de dos anys que estic a

l’atur i aquest curs em permet for-
mar-me però, especialment fer
pràctiques en una empresa”, asse-
gura Òscar. En la mateixa línia s’ex-
pressa Mercè, que apunta que “no

tenir feina et generamalestar. Amb
aquest curs podré fer pràctiques en
aquest sector i tindré una excel·lent
oportunitat de trobar un lloc de
treball”.

Òscar Ortiz, de 42 anys, i Mercè Valerio, de 54, ahir en una classe del curs d’atenció al client.

Lanotícia, a
LleidaTelevisió

Vegeu el vídeo al
mòbil amb el codi.

empreses que col·laboren. Se-
ran sis formacions, dos d’elles
d’atenció al client i vendes,mos-
so de magatzem, auxiliars de
bars i restaurants, auxiliar de
carnisseria i peixateria i auxi-
liar de neteja. Jaume Farré, di-
rector del programa, va desta-
car que“hi ha un augment d’in-
sercions en el sector de la frui-
ta”. D’altra banda, Creu Roja
va demanar incentivar la con-
tractació dels majors de 45 anys
a causa del seu elevat risc d’ex-
clusió.

La Plataforma Animalista Terres de Lleida es va presentar ahir.

ANIMALSPLATAFORMA
PLATAFORMA ANIMALISTA TERRES DE LLEIDA

❘ ALCANÓ ❘ La gossera comarcal
d’Alcanó va acollir ahir la
presentació de la Plataforma
AnimalistaTerres de Lleida,
que agrupa protectores, enti-
tats i partits polítics.

Entre els seus objectius s’in-
clouen la defensa dels drets
dels animals i accions de sen-
sibilització, però també po-
tenciar la gossera d’Alcanó,
a la qual en un any els muni-
cipis només han traslladat una

desena de gossos. Per aquest
motiu, van reclamar que es
cobri als municipis una taxa
d’un euro per habitant, da-
vant dels 600 per animal que
es cobrava fins ara. El consell
ja treballa en una nova taxa
que s’inclouria al rebut me-
diambiental.

D’altra banda, l’associació
Laika està negociant amb el
Govern d’Andorra la cons-
trucció d’una gatera.

Demanenper a la gossera
d’Alcanóuna taxaper habitant
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