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Més ofertes a 5 euros per a 
l’AVLO, que no para a Lleida

TRANSPORT FERROCARRIL

❘ MADRID ❘ Renfe oferirà fins de-
mà 6.000 bitllets més per 5 eu-
ros per al tren d’alta velocitat 
de baix cost, l’AVLO, arribant 
a un total de 16.000. El motiu 
d’aquest increment és, segons 
la mateixa companyia, “l’ele-
vada demanda i l’expectació 
generada” per aquest nou ser-
vei. L’AVLO, que unirà Madrid, 
Saragossa i Barcelona amb tres 
freqüències diàries però que no 

pararà a Lleida, per ara, entra-
rà en funcionament el 6 d’abril. 
D’altra banda, el sindicat CGT 
va denunciar ahir que aquests 
combois només comptaran amb 
un interventor, cosa que veu “il-
legal i insegura”. Així mateix, 
la Federació d’Associacions de 
Veïns va presentar al subdelegat 
del Govern central, José Cres-
pín, les seues reclamacions so-
bre millores en l’alta velocitat.

Afectats pel VIH denuncien 
poca intimitat en les visites
Creen una entitat i critiquen la “degradació insostenible” del 
Santa Maria || Antisida Lleida diu que enguany se solucionarà

SANITAT QUEIXES

SANTI COSTA DOMINGO
❘ LLEIDA ❘ Una trentena d’afec-
tats pel VIH que són usuaris 
de l’hospital Santa Maria s’han 
constituït com a plataforma 
ciutadana per denunciar la 
“degradació insostenible i la 
falta d’intimitat a les consul-
tes” d’aquesta unitat d’atenció. 
Segons va explicar una por-
taveu, “ens hem trobat pane-
roles i aranyes, no hi ha una 
sala d’espera i la consulta no 
disposa de ventilació. A més, 
no hi ha intimitat possible, ja 
que des de fora s’escolta tot el 
que es parla”.  

Els membres de la platafor-
ma van recordar que actual-
ment hi ha “al voltant de 800 
pacients que són atesos en 
aquesta unitat” i que “por-
tem quatre anys en aquestes 
condicions quan originalment 
ens van dir que estaríem així 
només mig any”, va concloure 
el portaveu, que va demanar 
disposar d’unes instal·lacions 
“dignes”, alhora que va lamen-

tar l’“excessiva passivitat” de 
l’Associació Antisida de Lleida.

Des de l’Institut Català de 
la Salut a Lleida (ICS) no van 
voler fer declaracions, mentre 
que el president de l’Associ-
ació Antisida, Joan Fibla, va 
dir que eren comprensibles les 
crítiques, però “tenim acordat 

amb l’ICS i l’hospital que du-
rant aquest any s’aniran solu-
cionant aquests problemes i 
es guanyarà més espai, ja que 
preveuen traslladar part de les 
consultes externes a l’edifici 
que s’està fent a l’hospital Ar-
nau de Vilanova i que s’acabarà 
a finals d’any”.

AMADO FORROLLA

Els portaveus de la nova entitat, amb quatre membres.

Cursos per vendre 
agroaliments a 
l’Escola del Treball

EDUCACIÓ OFERTA FORMATIVA

❘ LLEIDA ❘ L’Escola del Treball 
oferirà pròximament cursos 
de formació per a la venda 
de productes agroalimenta-
ris. Així ho va anunciar ahir 
l’inspector del departament 
d’Educació, Nicolau Galdea-
no, en el marc de la inaugu-
ració de la setena edició de la 
Setmana de l’Emprenedoria. 
Galdeano va explicar que 
aquests estudis de formació 
professional serviran per po-
der vendre i comercialitzar 
tota mena de productes que 
procedeixin del camp i de la 
indústria, i que l’Escola del 
Treball ha estat l’escollida 
per impartir aquests cursos 
al ser “un centre formatiu de 
referència a Catalunya”.

Paral·lelament, el cen-
tre va acollir ahir els actes 
d’inauguració de la Setmana 
de l’Emprendedoria, que es 
va obrir amb una conferència 
de la catalana Gala Freixa, 
fundadora de l’empresa de 
regals ecològics Sheedo Pa-
per i que va formar part de 

la llista de la revista Forbes 
dels 30 millors emprenedors 
del món menors de 30 anys 
el 2014. Freixa va obtenir 
aquesta distinció creant un 
paper que es pot utilitzar i 
plantar, reduint així l’impac-
te ambiental de la indústria 
paperera.

Els actes de la Setmana de 

l’Emprendoria s’allargaran 
fins divendres vinent, amb 
una sèrie de conferències, po-
nències, jornades tècniques i 
tallers. En l’edició d’aquest 
any s’ha volgut oferir un re-
coneixement especial a tots 
els emprenedors que van ar-
rancar els seus projectes de 
joves.

SEGONS EL GOVERN
L’Escola acollirà aquest 
curs al ser un “centre 
formatiu de referència              
a Catalunya”

El Parlament tomba la ‘llei Aragonès’ 
amb el vot en contra de tota l’oposició

POLÍTICA ECONOMIA

❘ BARCELONA ❘ La comissió d’Eco-
nomia del Parlament va rebut-
jar ahir el dictamen del pro-
jecte de llei de contractes de 
serveis a les persones, cone-
guda com a llei Aragonès, de 
forma que la iniciativa finalitza 
el seu recorregut i no arribarà 
al ple. La votació a la comis-
sió va comptar amb deu vots 
a favor de JxCat i ERC i onze 
en contra de tots els grups de 

l’oposició (Cs, PSC-Units, co-
muns, CUP i PP). 

La iniciativa, impulsada per 
la conselleria d’Economia, en-
capçalada pel vicepresident 
Pere Aragonès, buscava crear 
una llei per regular les contrac-
tacions de serveis públics a les 
administracions, que fins ara es 
regien per la llei estatal, i havia 
rebut moltes crítiques per part 
de moviments socials. Segons 

aquests, la polèmica llei, que 
es va unir sota la plataforma 
Aturem la Llei Aragonès, obria 
la porta a noves privatitzacions 
dels serveis públics, una cosa 
que neguen des del Govern i els 
grups que el conformen, que 
defensen que aquesta iniciativa 
havia de servir per impedir que 
grans empreses aconseguissin 
les contractacions dels serveis 
dels ajuntaments.


