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Les persones ateses a
Arrels, amb situacions
cada vegada més greus
❘ LLEIDA ❘ La Fundació ArrelsSant Ignasi de Lleida va atendre l’any passat 4.429 persones en greus dificultats, una
xifra molt similar a la del
2012, quan van ser 4.474.
Tanmateix, segons va deixar
clar ahir l’entitat en un comunicat sobre la Memòria
2013, la problemàtica dels
seus usuaris és cada vegada
més complexa i global, amb
més famílies amb pobresa
energètica i més esperes per
cobrar una prestació.Tot plegat deriva que un miler de famílies ateses (1.056) per la
fundació visquin amb menys
de 660 euros al mes i que
més de la meitat d’aquestes
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(658) no tinguin cap ingrés.
A més, 838 famílies estan
sense llar. “Hem pogut constatar que l’accés a serveis per
cobrir necessitats bàsiques
(econòmiques, sanitàries o
alimentàries) s’ha complicat
més”, van assegurar des de
l’entitat. En el seu servei d’aliments van atendre 1.113 persones i van repartir 98.000
quilos. També van distribuir
18.859 xeringues i al seu
Centre Obert van oferir
3.823 serveis de dutxa, perruqueria o armari de la roba.
Entre tots els seus serveis, les
despeses de l’entitat van ascendir l’any passat a gairebé
700.000 euros.

AJUNTAMENT DE MEQUINENSA

Un moment de la protesta de la marea lila, ahir, davant de la seu del PP a Lleida.

Nova protesta a Lleida contra
la reforma de l’avortament
La marea lila demana a les institucions desobeir la futura llei
R. RÍOS

Mequinensa ■ Dos aficionats al submarinisme, Jorge Sánchez i Raúl López de Ayala, han realitzat un reportatge fotogràfic subaquàtic de l’embassament de Mequinensa.

❘ LLEIDA ❘ Una trentena de persones es van concentrar ahir a la
seu del PP de Lleida en un nou
acte de protesta organitzat per
la marea lila contra la reforma de la llei de l’avortament
impulsada pel ministre de Justícia,Alberto Ruiz-Gallardón,
i que podria ser aprovada en el
consell de ministres de divendres vinent.
“El que demanem és la retirada del projecte i que es defensi els drets de les dones i no
se les criminalitzi amb multes
o penes de presó”, va apuntar
Carla Lanuza, de la marea lila.

Els integrants d’aquest moviment també van reclamar a les
institucions públiques, especialment ajuntaments i Generalitat, que, en cas d’aprovar-se la
llei, la desobeeixin.
“Poden fer-ho fent ús dels poders com a govern autonòmic i
com s’ha fet en altres assumptes com l’educació. Però ara per
ara no estan responent”, va reclamar Lanuza.
Els manifestants van protestar amb una seguda a l’entrada
de la seu del PP a Lleida i amb
una pancarta amb el lema Lleida amb l’avortament lliure i
gratuït.

A Madrid tanquen
6 clíniques il·legals
■ La policia ha desmantellat sis clíniques clandestines regentades per
ciutadans xinesos a cases
de Madrid on es practicaven avortaments.Vuit persones han estat detingudes com a presumptes responsables de delictes d’intrusisme professional i
contra la salut pública i
s’han intervingut més de
300 peces instrumentals
i 148.000 pastilles.

SALUT GUARDONS
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Premien a
Burgos la
directora de
l’UCI de l’Arnau

Cinquena fira medieval
a les Valls d’Àneu
❘ LES VALLS D’ÀNEU ❘ Mig centenar
de parades de productes artesanals i de proximitat participaran aquest cap de setmana en la cinquena edició
de la Fira Medieval de les
Valls d’Àneu. També s’han
programat activitats paral·leles com contacontes, cercaviles, concerts i balls tradicionals. La fira es va recuperar
l’any passat després de celebrar tres edicions als anys
noranta.

Certamen en record a
una doctora lleidatana
❘ BURGOS ❘ Lleida va ser molt present dijous en l’entrega, a Burgos, del Premio María Jesús López Pueyo. D’una banda, perquè el guardó, d’àmbit estatal,
porta el nom d’aquesta metgessa lleidatana que va exercir com
a intensivista a l’hospital de Burgos i que va morir l’any passat.
I de l’altra, perquè en aquesta
primera edició ha resultat premiat un article de Mercedes Palomar, directora clínica de l’UCI
de l’Arnau. S’ha valorat el seu
treball Impact of a National
Multimodal Intervention to Prevent Catheter-Related Bloodstream Infection in the ICU: The
Spanish Experience.

Concentració a Lleida
pel Dia de l’Orgull Gai

Mercedes Palomar (segona per l’esquerra), amb el premi. A la dreta, María Jesús López Pueyo.

Resumeix els esforços de 192
UCI de tot Espanya per minimitzar les infeccions que ataquen
el pacient crític i ha estat publicat a revistes americanes i reconegut per l’OMS. L’objectiu

del certamen, creat a iniciativa
de la família de López Pueyo i
que ha comptat amb 18 treballs
i un jurat amb professionals de
tot Espanya, és impulsar la publicació de treballs en el camp

de la patologia infecciosa del pacient crític, àrea en la qual aquesta lleidatana, formada en els seus
inicis la Facultat de Medicina de
Lleida i a l’Arnau, tant va destacar.

❘ LLEIDA ❘ La plaça Sant Francesc
de Lleida acollirà avui, a partir de les 19.00 hores, una
concentració per commemorar el dia per l’alliberament
de lesbianes, gais, bisexuals,
transsexuals i intersexuals.
L’objectiu és protestar contra
les privatitzacions i l’exclusió
en el sistema públic de sanitat.

