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La senyora

Enrica Ribes Duaigües
Vídua d’Enric Ormo Artigues
Ha mort cristianament als 90 anys.
(E.P.R.)

El seus fills, Enric, Jordi i Sergi; germana, Mònica; filla política, Rosa; néts, 
Mònica, Enric, Ane i Jordi, nebots, cosins i família tota us agraeixen les mostres 
de condolença rebudes i us demanen una oració pel seu repòs etern.
La cerimònia tindrà lloc avui divendres, dia 29, a les 12.00 hores, a l’església 
parroquial de Sant Llorenç.

D.M: Tanatori Jardí La Lleidatana. Camí de Montcada, s/n. Sala 8. Lleida, 29 de març del 2019

El senyor

Carmel Comes Verdié
Ha mort cristianament el dia 28 de març de 2019 als 84 anys.
(E.P.D.)

La seva esposa, Carme Vilaró; filles, Maria Àngels i Carme; fills polítics, Toni i 
Ambrós; néts, Guillem, Eudald, Jan i Aleix; nebots, cosins i família tota us agraïm 
les mostres de condolença rebudes i us demanem una oració pel seu repòs 
etern.
La cerimònia tindrà lloc avui divendres, dia 29, a les 16.30 h, a la parròquia de 
l’Assumpció de Nostra Senyora d’Albesa.

D.M: Tanatori d’Albesa. Carrer de la Noguera, 25135 Albesa. Albesa, 29 de març del 2019

Els plàstics d’un sol ús, 
prohibits a partir del 2021
Per reduir l’impacte sobre el medi ambient || Ecologistes celebren 
la decisió però demanen una normativa més restrictiva

MEDI AMBIENT RESIDUS

AGÈNCIES
❘ BRUSSELLES ❘ El ple del Parla-
ment Europeu va aprovar 
dimecres la normativa que 
prohibirà a partir del 2021 
els articles de plàstic d’un sol 
ús més populars, com plats, 
coberts, palles, bastonets de 
cotó i envasos de poliestirè 
per a aliments, amb l’objectiu 
de reduir-ne l’impacte al me-
di ambient. Els eurodiputats 
hi han donat suport amb 560 
vots a favor, 35 en contra i 28 
abstencions l’acord. Els Vint-
i-vuit, per la seua part, ja van 
donar llum verda a la legisla-
ció a mitjans de gener. Aquests 
plàstics, segons càlculs de la 
Unió Europea, representen 
prop del 70 per cent dels resi-
dus plàstics que contaminen 
les aigües i les platges i l’objec-
tiu de la mesures és eradicar 
l’ús d’articles de plàstic per als 
quals hi ha ja alternatives en 
materials que no danyen l’en-
torn. A més del llistat d’arti-
cles vetats, la Unió Europea 

vol que els estats membres 
prenguin “les mesures neces-
sàries” per reduir de manera 
significativa el consum d’altres 
productes, com els recipients 
de plàstic (altres que el polies-
tirè) per menjar ràpid que no 

necessita preparació posterior 
a la compra i les tapes per a 
begudes. El vicepresident de 
la Comissió Europea, Frans 
Timmermans, va destacar que 
la directiva “posa l’economia 
de plàstics europea en un camí 
sostenible” i la Unió Europea 
“a l’avantguarda de l’acció 
global”.

Per la seua part, Amics de la 
Terra va celebrar el “pas histò-
ric” de la Unió Europea, però 
va reclamar mesures “molt 
més ambicioses” com la pro-
hibició de “tots” els plàstics 
d’un sol ús, davant els efectes 
perjudicials que assegura que 
té aquest material entre els 
quals cita possibles afeccions 
cancerígenes, cardiovasculars 
o malalties relacionades amb 
el sistema nerviós i reproduc-
tiu. La portaveu, Teresa Rodrí-
guez, va demanar al Govern 
central que aprovi mesures 
per tal d’evitar els efectes del 
plàstic d’un sol ús sobre la sa-
lut humana i els ecosistemes.

LES CLAUS

Plàstics d’un sol ús
❚ Els productes de plàstic que 
estaran prohibits a partir del  
2021 són els plats, coberts, 
palles, bastonets de cotó i 
envasos de poliestirè per a 
aliments.

Amics de la Terra
❚ L’entitat ecologista celebra el 
“pas històric” de la UE després 
de l’aprovació de la normativa 
per part del Parlament Euro-
peu i demana la prohibició de 
“tots” els plàstics d’un sol ús 
davant dels efectes perjudici-
als d’aquest material.

Foment a la inclusió de col·lectius vulnerables
❘ EL PONT DE SUERT ❘ El Grup Incorpora Lleida va organitzar ahir 
una jornada empresarial al consell de l’Alta Ribagorça per 
presentar el programa Incorpora de La Caixa, que posa a 
disposició dels empresaris un servei d’assessorament que 
fomenta la contractació de col·lectius desfavorits. Al Pont 
de Suert s’oferirà els dimarts a la tarda.

Rosalía llança el videoclip de la cançó amb J. Balvin
❘ LLEIDA ❘ La cantant catalana Rosalía va llançar ahir el video-
clip de la cançó Con altura, que compta amb la col·laboració 
de J. Balvin i el seu productor El Guincho. La cançó és un 
“homenatge personal al reggaeton clàssic”.

ASSOCIACIÓ ANTISIDA LLEIDA

Imatge de l’assemblea d’Acudam d’ahir.

ENTITATS ASSEMBLEA
ACUDAM

❘ LLEIDA ❘ Jordi Morillas, ge-
rent d’Acudam, va presentar 
ahir el pla de gestió del 2019 
de l’entitat, que estableix les 
accions a seguir per revertir 
l’actual situació econòmica 
del tercer sector, que s’ha 
vist agreujada per dos pro-
blemes. El primer és la falta 
de solució de l’impacte de la 
pujada del 22,3 per cent del 
salari mínim interprofessi-
onal, que afecta els centres 
especials de treball (CET) 
d’especial dificultat. El segon 
és l’anomenada dècada obli-
dada, perquè en els últims 
10 anys una sèrie d’esdeve-
niments (com la congelació 
de tarifes dels concerts que 
afecten els diferents serveis 
ocupacionals) han incidit ne-
gativament. La falta de solu-
cions per part de l’Estat i la 
Generalitat de Catalunya, 

segons Acudam, continua 
posant en perill la viabilitat 
dels CET de Catalunya. A 
l’assemblea es van donar a 
conèixer les dades més re-
llevants del 2018. Acudam 
aglutina 450 associats i 150 
persones amb discapacitat 
intel·lectual i les seues famí-
lies es beneficien dels serveis 
de l’entitat. Els ingressos es 
van reduir l’any passat un 
10 per cent, i van arribar als 
9.717.876 euros, la qual co-
sa va provocar pèrdues de 
206.995 euros. La directora 
tècnica de l’àrea d’atenció a 
les persones, Rosa Morera, 
va destacar el naixement del 
projecte Art d’Inclusió, en el 
qual participen diversos usu-
aris del servei de teràpia ocu-
pacional d’Acudam. D’altra 
banda, es van renovar cinc  
càrrecs de la junta directiva.

Acudam presenta un  
pla de xoc contra la  
crisi del tercer sector


