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Espera de fins a 
trenta dies per a 
visites al metge 
de capçalera als 
CAP de la capital

El conseller de Salut, Manel 
Balcells, va assegurar ahir que 
“en les properes setmanes” el 
departament presentarà un 
pla d’accessibilitat urgent per 
abordar els períodes d’espera 
als CAP, que ara, a Lleida ciutat, 
de mitjana és de setmanes per 
a visites al metge de capçalera 
o al pediatre i en alguns casos 
pot ser d’un mes.

lleida ❘ 7

Pla de la conselleria per 
posar fi a les demores

Vuit funcionaris ferits   
per presos perillosos en 
una setmana a Lleida

lleida ❘ 9

comarques ❘ 10

Renfe no cobra viatges a   
les targetes de l’ATM al no 
tenir màquines per fer-ho

geNerAlItAt

Els assistents ahir  
a la recepció 
institucional.

comarques ❘ 13

La Generalitat ret homenatge 
als raiers i als campaners

economia ❘ 22

Ponent ha vist 
tancar en només 
catorze anys 140 
granges de conills
Un sector en crisi amb 
preus sota costos

AmAdo forrollA

Les obres ‘prenen’ la rambla d’Aragó  
i aviat s’hi sumarà Prat de la Riba

lleida ❘ 6

és notícia ❘ 3

Els Mossos diuen que una 
conductora que va causar 3 
morts prenia cafè al volant
Informe || Constata que la dona portava un vas a la mà mentre conduïa i li 
imputen tres homicidis imprudents en el sinistre del setembre a Alfés
Una distracció al volant va 
causar, segons els Mossos d’Es-
quadra, l’accident mortal del 22 
de setembre passat a la C-12 

a Alfés, en el qual van morir 
tres motoristes, dos naturals 
de Lleida, que viatjaven en dos 
vehicles i que van ser envestits 

per un turisme després d’envair 
aquest el sentit contrari de la 
carretera. Els Mossos han de-
terminat que la dona portava 

un vas de cafè a la mà mentre 
conduïa i va perdre el control 
del cotxe. Li imputen tres ho-
micidis imprudents.

esports | pàg. 24
bàsquet. el força lleida cau davant del 
Castelló a la lliga (87-79) i el Cadí contra 
el saragossa a la euroCup (58-71)

1,70 €

| pàg. 30
Hoquei. el finques Prats lleida llista 
suma el tercer triomf seguit (6-1), 
s’allunya de la cua i aspira a la Copa
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Aeroports adjudica el primer edifici 
del campus aeronàutic d’Alguaire.

p. 15
Juneda tindrà una sala aconfessional
el 2023 per acomiadar els difunts.

p. 16

n Les línies ferroviàries ca-
talanes van registrar ahir un 
accident ferroviari a Montca-
da i un xoc entre un tren i un 
cotxe buit entre Reus i el Mo-
rell (vegeu més informació a 
la pàgina 17). Aquests succes-
sos van provocar transbords 
amb autocar a les línies que 
uneixen Lleida i Barcelona per 
Manresa (R-12) i per la capital 
del Baix Camp (R-14). En el 
cas de l’R-12, els viatgers del 

tren que va sortir de l’estació 
de Lleida a les 08.43 hores van 
haver de fer amb autocar el 
trajecte entre Calaf i Manresa. 
A l’R-14 es va cobrir per carre-
tera el recorregut entre Reus i 
Tarragona i entre Tarragona 
i la Plana Picamoixons. Això 
va ser a causa que la circula-
ció va estar tancada entre les 
13.15 hores i les 17.45 hores, 
segons van explicar fonts de 
Renfe.

De s  de  començ a ment 
d’any, les línies de Manresa i 
de la costa, que inclou també 
l’R-13, han registrat més de 
setanta avaries als trens o a 
les instal·lacions ferroviàri-
es que han provocat que els 
usuaris haguessin de canviar 
de comboi o bé fer tot o una 
part del trajecte amb autocar. 
A aquestes incidències cal afe-
gir desenes de retards en les 
tres línies.

Transbords en bus a les línies de Manresa i la costa
Imatge d’arxiu de l’estació de trens de Lleida ciutat.

segre

x. rodríguez
❘ lleiDA ❘ Renfe no cobra des de 
fa més d’un mes els viatges amb 
tren amb targetes de l’ATM de 
Lleida al no tenir màquines per 
fer-ho. L’operadora va canviar 
al novembre els dispositius que 
utilitzen els interventors per va-
lidar bitllets i els nous no perme-
ten restar els viatges d’aquestes 
targetes. Això s’ha traduït en 
desplaçaments gratis a les línies 
de la costa (R-13 i R-14) fins a 
Vinaixa i la de Manresa (R-12) 
fins a Sant Guim, trajectes in-
tegrats a l’ATM.

Fonts sindicals van explicar 
que “els viatgers no poden vali-
dar les targetes ATM ni a l’esta-

ció, per manca de màquines, ni 
tampoc a bord dels trens, ja que 
no ho permet el nou sistema”. 

Van destacar que el comitè 
d’empresa ha traslladat des del 
setembre de l’any passat la ne-
cessitat d’instal·lar màquines 
validadores a totes les estacions 
de Lleida. A més, van assenya-
lar que des del mes de març ad-
verteixen que el nou dispositiu 
dels interventors no pot restar 
viatges de les targetes de l’ATM.

Per la seua part, des de Renfe 
van assegurar que “s’estan re-
alitzant els últims ajustaments 

comunicacions trens

Renfe no cobra viatges en tren amb les targetes 
de l’ATM al no tenir màquines per fer-ho
Va canviar fa un mes els aparells que utilitzen els interventors i els nous no ho permeten || L’operadora 
assegura que està fent els últims ajustaments al sistema per poder validar de nou aquests bitllets

x. rodríguez
❘ lleiDA ❘ Quatre projectes més de 
Lleida han rebut ajuts dels fons 
Next Generation de la Unió Eu-
ropea (UE) per impulsar l’estal-
vi energètic i implantar ener-
gies netes en municipis petits. 
Es tracta de la línia de subven-
cions anomenada DUS 5000. 
Aquests quatre nous projectes 
beneficiaran els ajuntaments de 

Torrefarrera i Vielha i també el 
consell de l’Urgell.

Al municipi del Segrià preve-
uen millorar l’eficiència energè-
tica de l’enllumenat i compten 
per a això amb una ajuda de 
gairebé 504.000 euros. 

Per la seua part, la capital 
aranesa reformarà també l’en-
llumenat per desplegar tecno-
logia led i un sistema de tele-

gestió. En el seu cas, la subven-
ció ascendeix a més d’un milió 
d’euros. 

Així mateix, el consell de 
l’Urgell ha rebut ajuts per a dos 
projectes. El primer consisteix 
en una instal·lació fotovoltaica a 
l’estació de bombatge de Maldà 
(93.500 euros) i el segon con-
templa instal·lar plaques solars 
a Nalec (37.400 euros).

Quatre projectes més reben ajuts 
de la UE per a estalvi energètic
Dels ajuntaments de Vielha i Torrefarrera i el consell de l’Urgell

municipis finançament LeS cLauS

Programa DUS 5000
❚ els ajuts del programa DUs 
5000 es dirigeixen als municipis 
de menys de 5.000 habitants, 
que a lleida són 215 dels 231 
de la província. També estan 
destinats a les localitats de fins 
a 20.000 veïns en les quals cap 
dels seus nuclis no supera els 
5.000, la qual cosa inclou Vielha 
i Bellpuig.

Projectes a Lleida
❚ Un centenar d’ajuntaments i 
consells de lleida han presentat 
projectes per optar a aquests 
fons. A la demarcació s’han 
concedit 3,3 milions a un total 
de 13 corporacions locals.

Segons la informació facilita-
da per l’Institut per a la Diver-
sificació i Estalvi de l’Energia, 
un total de 13 ajuntaments i 
consells de Lleida compten 
ara per ara amb una resolu-
ció favorable d’aquests ajuts. 
En concret, aquests projectes 
es desenvoluparan a Vilamòs, 
Tornabous, Sudanell, Aitona, 
Torrefarrera, Soses, Castell de 
Mur, Canejan, Juncosa i Gavet 
de la Conca, com ja va avançar 
SEGRE. A aquests cal sumar les 
que rebran l’Urgell, Torrefarre-
ra i Vielha.

En total, les subvencions del 
programa DUS 5000 que ja 
s’han concedit a les comarques 
de Lleida ascendeixen a més de 
3,3 milions d’euros.

tècnics perquè es pugui validar 
tal com es feia abans” del can-
vi dels equips dels interventors 
i van afirmar que aquest pro-
blema se solucionarà molt avi-
at. Van assegurar que els nous 
dispositius són “més moderns 
i digitals”. 

Aquest problema s’ha vist 
dissimulat per la posada en 
marxa al setembre dels abona-
ments gratuïts de Renfe, limitats 
només a trajectes entre dos es-
tacions prèviament triades per 
cada usuari. A Lleida se n’han 
expedit 5.800.

vaLIdar eL bItLLet
els viatgers no poden 
validar aquests bitllets a les 
estacions i ara tampoc a 
bord dels trens

LeS cLauS

Ni a l’estació ni a bord
❚ els viatgers no poden validar 
les targetes de l’ATM de lleida 
a l’estació, al no haver-hi mà-
quines, ni a bord dels trens, per-
què el nou sistema que utilitzen 
els interventors no ho permet. 
Aquests nous dispositius es van 
implantar definitivament l’1 de 
novembre.

Línies afectades
❚  Això s’ha traduït des de fa 
més d’un mes en viatges gratis 
a la línia de la costa (r-13 i r-
14) fins a Vinaixa i a la de Man-
resa (r-12) fins a sant guim de 
Freixenet.

Adaptant el sistema
❚ renfe assegura que està aca-
bant d’adaptar el sistema i 
apunta que aquest problema 
es resoldrà molt aviat.
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municipis residus

El Palau ‘engabia’ contenidors per poder vigilar-los amb càmeres
j.g.m. / redacció
❘ el palau / penelles ❘ El Palau d’An-
glesola ha envoltat amb tanques 
quatre illes de contenidors del 
municipi per poder vigilar-los 
amb càmeres. L’ajuntament ho 
ha fet per sortejar problemes 

que ha tingut fins ara obtenir 
permisos per instal·lar video-
vigilància. S’acull així a la nor-
mativa que ho permet en espais 
delimitats, en aquest cas per 
tanques. Les han col·locat en 
punts cèntrics com l’avinguda 

Generalitat i zones com el car-
rer la Fassina. Segons l’alcalde, 
Francesc Balcells, han estat un 
èxit, ja que no hi ha bosses d’es-
combraries fora dels conteni-
dors tancats i tampoc mobles 
ni altres residus de gran mida. 

D’altra banda, el consell co-
marcal de la Noguera ha im-
plantat a Penelles un sistema 
que només permet obrir els con-
tenidors amb una targeta iden-
tificativa i amb l’aplicació per 
a mòbils SIGMA La Noguera 

Cuidem-la. Les targetes per als 
contenidors es van implantar el 
març del 2021 a les Avellanes i 
Santa Linya. Des d’aleshores 
el reciclatge s’ha disparat en 
aquesta localitat i ha passat del 
47% al 81%.

j.g.m.

els contenidors envoltats per una tanca al Palau d’anglesola.

consell De la noguera

Lector de targetes en un contenidor de Penelles.

Gairebé 3 milions 
per a mobilitat 
al Pirineu

ajuts

❘ lleiDa ❘ La conselleria de Ter-
ritori ha atorgat fins a 2,78 
milions d’euros en ajuts per 
millorar la mobilitat a les 
comarques de muntanya. 
Aquestes ajudes subvencio-
nen actuacions de neteja de 
vies de comunicació afec-
tades per les nevades, l’ad-
quisició d’equipament per 
al manteniment de camins i 
la conservació d’altres vies. 
Aquest any Territori haurà 
dedicat prop de 9 milions a 
les polítiques de muntanya, 
la qual cosa suposa triplicar 
el pressupost que s’hi desti-
nava fins ara.

La UdL, en                 
un projecte de 
biocombustibles

tecnologia

❘ lleiDa ❘ La Universitat de 
Lleida (UdL) i el Centre de 
Ciència i Tecnologia Fores-
tal de Catalunya (CTFC) 
participen en una investiga-
ció que està liderada per la 
Universitat Rovira i Virgili 
(URV) per produir biocom-
bustibles, fertilitzants i altres 
productes a partir de biomas-
sa. La finalitat de l’esmentat 
projecte és aconseguir una 
àmplia cartera de productes 
d’alt valor afegit, obtinguts 
a partir de residus forestals 
com, per exemple, serradures 
del pollancre.

raiers i campaners, amb aragonès i garriga i representants locals en l’acte d’ahir.

generalitat

x. rodríguez
❘ barcelona ❘ “No deixeu mai de 
recordar com els nostres avant-
passats utilitzaven els rius per 
fer arribar la fusta a tot arreu 
i no deixeu que els campanars 
quedin muts.” El president de la 
Generalitat, Pere Aragonès, es 
va expressar així ahir en l’acte 
de reconeixement als raiers i els 
campaners després que amb-
dós tradicions obtinguessin, 
la setmana passada, el segell 
de Patrimoni Immaterial de la 

Unesco. Aragonès va assegurar 
que aquest distintiu “reconeix el 
compromís i la perseverança per 
mantenir vius aquestes formes 
de vida i el que representen”. 
Per la seua part, la consellera 
de Cultura, Natàlia Garriga, va 
assenyalar que el segell de la 
Unesco “obre moltes portes al 
món, però també obre una gran 
responsabilitat” per mantenir 
aquestes festes.

Així mateix, el president dels 
raiers de Coll de Nargó, Àlex 

Ferrer, va assenyalar que el dis-
tintiu dona un “impuls per con-
tinuar recordant els nostres avis 
i les nostres àvies” i el president 
dels raiers de la Pobla, Miquel 
Gordó, va afirmar que el reco-
neixement suposa un “repte i 
una responsabilitat”. Ignasi 
Cortés, president d’honor de la 
Confraria de Campaners, va dir 
que “tant de bo les campanes 
sonin cada dia, que les toquin 
els campaners i que això no es 
perdi”.

“No deixeu que s’oblidin els raiers  
ni que les campanes emmudeixin”
La Generalitat ret homenatge a les dos tradicions, que ja són Patrimoni Immaterial || 
En un acte en el qual van reconèixer la importància de mantenir aquestes festes

patrimoni mundial

LeS fraSeS

«Cada any no només 
recordem els raiers, 
sinó també les dones 
que es quedaven 
a tenir cura de la 
família, els camps 
i els animals»

àlex ferrer  
presiDent raiers coll De nargó

«Amb l’arribada de  
les hidroelèctriques, 
les carreteres  
i els camions, els 
nostres mariners 
d’aigua dolça es 
van extingir»

miquel gordó  
presiDent raiers la pobla

«Cada vegada 
els campanars 
s’automatitzen 
més i voldríem que 
les campanes es 
toquessin a mà»

ignasi cortés  
confraria De campaners
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Vista general de la seu dels jutjats de Lleida al Canyeret.

segre

redaCCió
❘ lleiDa ❘ Els jutjats lleidatans 
van tancar el tercer trimestre 
d’aquest any amb més de 28.000 
causes pendents, la qual cosa 
representa un 14% més que les 
registrades en el mateix període 
de l’any passat. Segons l’informe 
estadístic sobre la situació dels 
òrgans judicials difós ahir pel 
Consell General del Poder Ju-
dicial (CGPJ), prop de la meitat 
de les causes pendents correspo-
nien a la jurisdicció civil, enca-
ra que si es compara amb l’any 
passat havien augmentat més les 
causes en tràmit de l’àmbit pe-
nal, amb un 16,7% més, desta-
cant els dels jutjats de violència 
contra la dona, amb un 54,8% 
més d’assumptes pendents, i de 
primera instància i instrucció, 
amb un 37,2%.

Així mateix, les dades del Po-
der Judicial indiquen que en el 
tercer trimestre d’aquest any els 
tribunals lleidatans van ingres-
sar un total de 14.064 assumptes 
nous, un 21,3% més respecte al 
2021. Val a destacar que, en el 
conjunt de l’Estat, la litigiosi-
tat ha augmentat un 7,5% en el 
tercer trimestre, al registrar els 
òrgans judicials més d’un milió i 
mig d’assumptes, i a Catalunya, 
un 13%. 

L’octubre passat, el president 
del Tribunal Superior de Justícia 
de Catalunya, Jesús María Bar-
rientos, va alertar, en una visi-
ta a Lleida, que l’augment de la 
càrrega de treball als jutjats de 
Ponent està portant a assenyalar 
vistes per al 2024, en el cas del 
jutjat Contenciós Administratiu, 
i en els del Penal, entre a vuit 
i deu mesos vista. “És la con-
seqüència de la situació crítica 
que viu la societat a causa de 
la pandèmia”, va destacar en 
aquest sentit.

Segons l’estadística publicada 

Els jutjats tenen més de 28.000 
assumptes pendents a Lleida
Són un 14 per cent més respecte al mateix període de l’any passat || Les que més 
han augmentat són les causes penals per violència contra les dones

tribunals balanç

ahir, al jutjat Mercantil s’han 
ingressat un 95% més d’assump-
tes i, en l’àmbit penal, destaca 
l’increment del 42% en les cau-
ses als jutjats de menors. Així 
mateix, en el tercer trimestre 

els jutjats lleidatans van resol-
dre un total d’11.923 causes, 
un 4,3% més que en el mateix 
període de l’any passat, i es van 
dictar 2.498 sentències, un 3,8% 
menys.

Segons les dades del Poder 
Judicial, en el partit judicial on 
més van augmentar els assump-
tes pendents al final del tercer 
trimestre va ser el de Balaguer, 
amb un 35,5% més, seguit de 
Cervera, el 28,1%; Solsona, del 
26,5%; la Seu d’Urgell, del 26%; 
Vielha, del 23,3%; Tremp, del 
18,2%, i Lleida, amb un 9,4% 
més d’assumptes en tràmit.

Quant als casos ingressats, 
destaca l’increment del 50% a 
Vielha i del 35,7% a Solsona. 
Finalment, el de Balaguer va 
ser el que va tenir un augment 
d’assumptes resolts mésimpor-
tant, un 21,5% més respecte al 
tercer trimestre de l’any passat, 
mentre que Cervera i la Seu van 
registrar una caiguda en les cau-
ses resoltes.

LeS CLauS

Augment de l’activitat. Després de la pandèmia, els tribunals 
han recuperat l’activitat amb un augment de les causes. El TSJC 
va alertar que aquest augment de la litigiositat porta a progra-
mar vistes per al 2024 en l’àmbit contenciós de Lleida, i en el 
penal, a entre vuit i deu mesos vista.

Falta de jutges i lletrats. El president del TSJC va assenyalar 
que preocupa la situació dels jutjats del territori lleidatà com 
Solsona, Tremp i Vielha, i el de la Seu (on n’hi ha dos) perquè 
no compten amb un jutge i lletrat de l’Administració de Justícia 
titulars i la majoria de funcionaris són interins.

Ferit un conductor al 
bolcar amb el camió 
a Ribera d’Urgellet

trànsit

❘ ribera D’urgellet ❘ Un home de 
65 anys va resultar ahir ferit 
al bolcar el camió que condu-
ïa a Ribera d’Urgellet. Segons 
els Bombers, l’accident es va 
produir a les 10.00 hores en 
una pedrera a l’altura del qui-
lòmetre 170 de la carretera 
C-14. Així mateix, una altra 
persona va resultar ferida 
lleu ahir a la tarda en una 
col·lisió entre dos vehicles a 
la C-26 a Cubells.

Rescat d’un 
excursionista                      
a Alt Àneu

actuacions

❘ alt àneu ❘ L’helicòpter del 
Grup d’Actuacions Especials 
(GRAE) dels Bombers es va 
activar ahir al matí per res-
catar un excursionista ferit al 
Refugi d’Airoto, a Alt Àneu.  
L’excursionista, que el dia an-
terior ja havia patit una lesió 
en un genoll i que no podia 
seguir la ruta, va haver de 
ser evacuat fins a Tírvia, on 
va poder ser atès per part del 
SEM.

Un incendi calcina  
un vehicle a 
Almacelles

focs

❘ almacelles ❘ Els Bombers de 
la Generalitat van sufocar 
ahir un incendi que va calci-
nar completament un vehicle 
al carrer Melcior de Guàrdia 
de Almacelles. L’avís es va 
rebre a les 10.30 hores i fins 
al lloc es va traslladar una 
dotació, que va donar el foc 
per extingit al cap de pocs 
minuts. L’incendi es va sal-
dar sense ferits.
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Música. Artur Blasco repassa en un llibre
cinquanta anys d’amor a l’acordió.

42
Política cultural. La Generalitat proposa 
cent milions d’euros més per a Cultura.

43

l. garcía
❘ LLeiDA ❘ Un total de 845 dones re-
sidents a les comarques lleidata-
nes van decidir interrompre de 
forma voluntària el seu embaràs 
l’any passat, la qual cosa repre-
senta una xifra un 1% inferior a 
la registrada el 2020. Són dades 
de l’informe sobre interrupcions 
voluntàries de l’embaràs (IVE) 
publicat per la conselleria de Sa-
lut, en el qual es constata que en 
el conjunt de Catalunya també 
van descendir el 2021 un 1,2% 
el nombre d’avortaments volun-
taris, fins a un total de 19.559. 
Segons aquestes xifres, de les 
dones que van decidir avortar 
a la província de Lleida, un cen-
tenar eren menors i joves de fins 
a 19 anys, la qual cosa implica 
un 26% més que el 2020.

Una altra franja d’edat en la 

qual van augmentar les inter-
rupcions voluntàries de l’em-
baràs van ser entre les dones de 
30 a 34 anys, amb un total de 
184, un 11,5% més que el 2020.

Val a recordar que el 2021 
va ser el primer any en què les 
comarques lleidatanes dispo-
saven de centres en els quals es 
practiquen avortaments amb el 
mètode farmacològic al Pirineu 
i quirúrgic al pla. Aquest últim 
només és a Lleida capital, a la 

Menys avortaments voluntaris a Lleida
Un total de 845 lleidatanes van decidir interrompre de forma voluntària el seu embaràs l’any passat, 
un 1% menys que el 2020 || Un centenar eren menors i joves de fins a 19 anys, un 26% més

salut drets

Imatge d’arxiu d’una concentració d’entitats per exigir el ple accés a tota la província.

seGre

clínica Mi Nova Aliança arran 
d’un conveni amb Salut. Al Pi-
rineu, els hospitals de Vielha, la 
Seu d’Urgell, Tremp i la Cerda-
nya duen a terme des de l’any 
passat interrupcions farmaco-
lògiques, que fins ara eren fins 
a la setmana 9 d’embaràs i el 
mes de setembre passat es va 
ampliar fins a la 14. A banda 
dels hospitals, també es van 
notificar avortaments als CAP 
de Balaguer, Mollerussa i Tàr-

rega. Segons Salut, en el con-
junt de Catalunya, el nombre 
d’interrupcions voluntàries de 
l’embaràs finançades pública-
ment ha passat de ser el 75,4% 
el 2020 al 79,9% el 2021. Men-
trestant, els que no van comptar 
amb finançament públic van ser 
un 20,1% del total, davant dels 
24,6% de 2020. Així mateix, 
continua creixent el nombre 
d’IVE a través del mètode far-
macològic, amb el 51,9% del 

total, davant del 48,1% d’avor-
taments quirúrgics. 

La meitat de les dones que 
opten per avortar no tenen cap 
fill i el motiu de la intervenció 
a petició de la dona continua 
sent el més freqüent (91,3%), 
seguit de risc greu per a la vi-
da o la salut de la dona (5,5%), 
risc d’anomalies greus al fetus 
(2,8%), malaltia molt greu i in-
curable del fetus (0,2%), i com-
binació de motius (0,1%).

MéS centreS a lleIda
els del Pirineu compten  
des de l’any passat amb  
el mètode farmacològic  
i Lleida ciutat, quirúrgic

els minairons visiten les llars d’infants i 
escoles de la seu d’Urgell i Castellciutat

nadal activitats

redaccIó
❘ LA seU D’UrGeLL ❘ Quatre minai-
rons acompanyats per dos es-
crofus (soldats de l’exèrcit del 
malvat Peirot) van visitar ahir 
les escoles i guarderies de la Seu 
d’Urgell i Castellciutat amb l’ob-
jectiu de recollir els desitjos dels 
alumnes d’educació Infantil, de 
primer i segon curs d’educació 
Primària i dels nens de 0 a 3 
anys. Així els personatges mi-
tològics van recórrer les esco-
les Albert Vives, Castell-Ciutat, 

Pau Claris i La Salle, així com 
les guarderies Els Minairons, 
Xics La Salle i Francesc Xavier 
en una activitat en la qual van 
regalar un llapis a cada alumne 
i van cantar la cançó Els Minai-
rons, entre d’altres. 

Aquesta proposta s’emmarca 
en la programació nadalenca 
Mon Màgic de les Muntanyes, 
que oferirà diferents activitats 
durant tot el mes de desembre. 
Així mateix, la Seu d’Urgell co-
mençarà el dia 14 una vintena 

d’actes per recaptar fons de cara 
a La Marató de TV3 amb una 
marxa nòrdica que s’iniciarà a 
l’estació d’autobusos a les 19.15 
hores. 

D’altra banda, Fraga va pre-
sentar ahir la seua programa-
ció de Nadal, que aquest any in-
clou més de trenta actes durant 
aquest mes de desembre i prin-
cipis de gener. Entre aquests, el 
mercadillo de Nadal de Mans 
Unides i Comerç Just, que ja es 
pot visitar a la plaça Joan XXIII.l’escola albert Vives va rebre els personatges mitològics.

AjUntAMent De LA seU D’UrGeLL

leS dadeS

845
avortaments voluntaris

Dones residents a les comar-
ques lleidatanes que es van sot-
metre el 2021 a una interrupció 
voluntària del seu embaràs, un 
1% menys que el 2020.

100
joves fins a 19 anys

entre les lleidatanes que van 
decidir avortar el 2021, cinc 
eren menors de 15 anys i 95 te-
nien entre 15 i 19 anys. en total, 
augmenten un 26%.

79,9%
finançament públic

Percentatge d’interrupcions 
voluntàries de l’embaràs que 
es van fer amb finançament del 
sistema de salut públic. el 2020, 
eren el 75,4% del total.

51,9%
farmacològics

Augmenten els avortaments a 
través de fàrmacs, que al setem-
bre es va ampliar de les 9 a les 
14 setmanes d’embaràs.
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