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R. RÍOS
❘ LLEIDA ❘ El col·lectiu Dones de
Lleida tornarà a mobilitzar-se
contra la reforma de la llei de
l’avortament impulsada pel PP.
Després de fer-ho el mateix dia
que el Consell de Ministres va
aprovar el projecte, les dones
lleidatanes tornaran a sortir al
carrer el 14 de febrer.Així ho
van decidir ahir en una reunió
les associacions lleidatanes de la
Marea Lila (de defensa dels drets
de les dones), afegint-se a la cam-
panya per l’avortament lliure i
gratuït que promou la Platafor-
ma pel Dret al Propi Cos amb
accions entre el 8 i el 14 de fe-
brer. La protesta a Lleida serà
aquest últim dia, a les 19 hores
davant de la Catedral i sota el
lema Treieu els rosaris dels nos-
tres ovaris. Prèviament (17 ho-
res), almenys una quinzena de
dones es presentaran als jutjats
per autoinculpar-se d’haver avor-
tat, en una iniciativa que Dones
de Lleida ja va dur a terme el
2008 per mostrar suport a les
dones que han interromput el
seu embaràs o que ho faran en
un futur. La reforma de la llei de
l’avortament que promou el mi-

DRETS POLÈMICA

nistre de Justícia,Alberto Ruiz
Gallardón, també serà present
demà al ple de la Paeria, en què
es votarà una moció presentada
pel PSC. En aquesta es mostra
el rebuig de la modificació im-
pulsada pel PP i es demana al
Govern central que la retiri.
L’ajuntament ja va votar una

moció el 2012, quan es va anun-
ciar l’avantprojecte de llei.A la
Diputació, finalment no hi hau-
rà moció al ple d’avui, però sí
que hi serà present en el pròxim
ple del Parlament, amb un text
d’ICV-EUiA que exigeix la reti-
rada immediata de la nova llei
estatal.

Manifestació
dissabteaMadrid
contra lanova llei
■ L’estació d’Atocha de
Madrid serà dissabte, a les
12.00 hores, el punt de
partida d’una marxa, ba-
tejada com aTren de la Lli-
bertat, que discorrerà fins
al Congrés contra la refor-
ma de la llei de l’avorta-
ment del PP. La iniciativa
va nàixer a Astúries per
portar al ministre de Jus-
tícia,Alberto Ruiz Gallar-
dón, un document, que de-
mana mantenir la llei ac-
tual. Encara que des de
Lleida no hi ha, en princi-
pi, grups organitzats per
anar a la protesta, sí que
hi haurà lleidatanes a títol
personal. Des de partits
com el PSC (la diputada
socialista al Congrés per
LleidaTeresa Cunillera té
previst anar-hi), ERC o
ICV s’ha donat difusió a la
iniciativa i alguns dels seus
membres hi assistiran.

Google negocia
amb Europa per
evitar una sanció

TECNOLOGIA

❘ BRUSSEL·LES ❘ Google està ulti-
mant un acord amb la Comis-
sió Europea per tancar la in-
vestigació oberta per Brus-
sel·les per abús de posició do-
minant en el sector de les cer-
ques a internet a Europa.

En cas que es tanqui aquest
acord, el cercador nord-ame-
ricà esquivaria una multa que
podria ser de fins a 5.000 mi-
lions d’euros.

El papa Francesc,
portada de la revista
‘Rolling Stone’

RELIGIÓ

❘NOVA YORK ❘ L’edició nord-ame-
ricana de la revista Rolling
Stone dedica la portada del
número que sortirà el 13 de
febrer al papa Francesc, se-
gons va avançar la pàgina web
de la revista. Per la seua part,
elVaticà va lamentar ahir que
a l’article de la revista sobre
el papa Francesc s’hagi des-
crit de manera negativa el
pontificat del seu predeces-
sor, Benet XVI.

Consultes d’Antisida dos
dies al mes a les Borges

SALUT INFORMACIÓ

❘ LES BORGES BLANQUES ❘ L’Associació
Antisida de Lleida ha ampliat el
seu servei sociosanitari a les Gar-
rigues. El primer i el segon di-
jous de cada mes, de 17.00 a
20.00 hores, una professional de
l’entitat ofereix assessorament i
informació als usuaris a l’Ofici-
na Jove de les Garrigues (ubica-
da al carrerAvemaria, 14, de les
Borges).

Amb aquesta nova incorpo-

ració, l’associació dóna servei de
proximitat a cinc comarques llei-
datanes: Alt Urgell,Alta Riba-
gorça, Noguera, Garrigues i Se-
grià. L’objectiu és fomentar la
sexualitat saludable entre els jo-
ves, així com afavorir la inser-
ció social i laboral de persones
amb dificultats. Per aquesta raó
l’associació amplia els seus ser-
veis a diferents punts de la de-
marcació.

Nou programa a Lleida per perdre pes
mitjançant l’ajuda de teràpies de grup

SALUT SOBREPÈS

❘ LLEIDA ❘ L’associació Nutrisalut,
en col·laboració amb la UdL, la
Federació d’Entitats per la Sa-
lut (Fesalut) i Gestió de Serveis
Sanitaris (GSS), ha posat en
marxa a Lleida un nou progra-
ma per perdre pes. Es tracta
d’una iniciativa nova perquè
combina l’assessorament die-
tètic, nutricional i d’activitat fí-
sica amb el reforç psicològic de
la teràpia de grup.

Segons els impulsors del pro-
jecte, les dinàmiques de grup
constitueixen una de les estra-
tègies que millor funcionen ac-
tualment en el tractament de
l’obesitat i el sobrepès.A tra-
vés de reunions periòdiques,
les persones participants que
segueixen algun tipus de die-
ta controlada per personal es-
pecialitzat reben motivació i su-
port per part dels components

del grup. El programa dura un
any i a Lleida es durà a terme
per dietistes, nutricionistes i un
psicòleg de Nutrisalut.

L’objectiu és que comenci a
funcionar a principis del mes
de març amb dos grups (cadas-
cun constituït per un màxim de
cinc persones). Els interessats
poden contactar a través del te-
lèfon 654520836 o a
assonutrisalut@gmail.com.

Lleida es mobilitza per l’avortament
Un col·lectiu de dones protestarà el pròxim 14 de febrer contra la llei proposada pel PP
|| La Paeria votarà demà una moció impulsada pel PSC que demana retirar la reforma

ProtestaaBrussel·les ■ Dos mil persones es van manifestar ahir
a Brussel·les entre l’ambaixada espanyola i el Parlament Europeu
contra la reforma de la llei de l’avortament impulsada pel PP.
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