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Llum verda a l’accés universal
a la sanitat a Catalunya
El Parlament aprova la llei per atendre tots els immigrants
il·legals || Esquiva un decret estatal del 2012 que el limitava
MARIA BÉLMEZ/ACN

AGÈNCIES

❘ BARCELONA/LLEIDA ❘ El ple del Parlament va aprovar ahir la llei
d’universalització sanitària
que permetrà l’accés al sistema
sanitari públic a totes les persones residents a Catalunya,
independentment de la seua
situació econòmica o administrativa. Fins ara, amb motiu
del decret estatal del 2012 que
impedia l’atenció sanitària pública a immigrants irregulars,
el Govern català establia una
carència de tres mesos d’empadronament per donar cobertura sanitària. Amb el nou
text –aprovat amb els vots a
favor de JxSí, PSC, CSQP i la
CUP, l’abstenció de Cs i els vots
en contra del PP– aquest límit
mínim s’elimina. Les persones
que no estiguin empadronades
en tindran prou amb acreditar
l’arrelament a Catalunya, a través d’unes condicions que es
delimitaran en un reglament
previst de crear en els pròxims
tres mesos.
El conseller de Salut, Toni
Comín, va destacar que és un
“dia històric” perquè aquesta llei “restaura la universalitat perduda el 2012” amb el
decret del Govern del PP. El
diputat de Cs per Lleida, Jorge Soler, va defensar ampliar
l’accés a la sanitat pública però
va criticar que s’hagi tramitat
amb urgència, la qual cosa va
atribuir a finalitats electorals

Ahir es van fer enquestes a peu de carrer.

Propostes molt dispars
per a la plaça de l’Auditori

Foto de família del conseller i diputats amb entitats.

CRÍTIQUES

Algunes entitats veuen
insuficient el text, perquè
exclou persones no
empadronades
per “aprovar una llei sanitària
abans d’acabar la legislatura”.
La diputada del PP per Lleida,
Marisa Xandri, va assegurar
que la llei converteix Catalunya en “l’hospital del món” i
tem que incentivi que turistes
i immigrants irregulars s’aprofitin del sistema sanitari català.
Mentrestant, les més de

quaranta entitats socials que
conformen la Plataforma per
a una Assistència Sanitària
Universal a Catalunya (PasuCat) van criticar la nova llei
perquè “continua deixant en
situació d’exclusió” les persones residents que no consten
en el padró municipal. UGT,
per la seua part, va celebrar
l’aprovació de la llei.
D’altra banda, el diputat de
JxSí i alcalde de la Seu, Albert
Batalla, va destacar que el text
inclou una esmena seua per garantir que tots els treballadors
transfronterers a Andorra tindran assistència sanitària sense
excepció.

Final de la selectivitat, que inclou
preguntes d’’El lladre de bicicletes’
ITMAR FABREGAT

Els exàmens de selectivitat es van iniciar dimarts.

glada, entre d’altres. En el de
Geografia els van preguntar
per les energies renovables i
en el de Llatí, es van enfrontar a un text de La guerra de

les Gàl·lies, de Juli César. La
Generalitat va destacar la “total normalitat” en les proves.
Els resultats es coneixeran el
dia 28.

als vianants fins a la plaça
del Treball. Amb la informació recollida amb aquest
procés participatiu, impulsat
pel Col·legi d’Arquitectes i la
Paeria, es preveu redactar les
bases del concurs per a la urbanització de la plaça abans
del setembre. La urbanització de l’espai ha provocat picabaralles entre l’associació
de veïns, que opta per una
zona verda, i els comerciants,
que demanen mantenir les
places de pàrquing i van recollir més de 3.000 firmes.

COMERÇ

Un centenar
de botigues de
l’Eix obren avui
fins a les dotze
L’Star Nit comptarà
amb ofertes i activitats

UNIVERSITAT ACCÉS A LA UNIVERSITAT

❘ LLEIDA ❘ La tercera i última jornada de les proves d’accés a
la universitat va acabar ahir
amb els exàmens de les assignatures de la fase específica:
Geografia, Física, Dibuix artístic, Llatí, Matemàtiques,
Biologia, Cultura audiovisual, Grec, Literatura catalana
i Tecnologia industrial. En
l’examen de Cultura audiovisual, es va preguntar als estudiants sobre un fotograma d’El
lladre de bicicletes, de Vittorio de Sica, i el neorealisme.
En el de Literatura catalana, un
dels últims exàmens d’aquesta
selectivitat, els alumnes van
contestar pregunas sobre El
poema de la rosa als llavis, de
Joan Salvat-Papasseit; el conte La rebel·lió de les coses, de
Pere Calders; Pilar Prim, de
Narcís Oller’, i El violí d’Auschwitz, de Maria Àngels An-

❘ LLEIDA ❘ Les enquestes a peu
de carrer fetes durant la tarda d’ahir sobre les preferències urbanístiques i lúdiques
dels ciutadans per al futur
de la plaça Josep Prenafeta,
l’actual pàrquing de zona
blava davant l’Auditori Enric Granados, van plasmar
disparitat d’opinions. Alguns
apostaven per mantenir-la
com està, altres per ubicar-hi
més zones verdes i d’ombra,
d’altres per mantenir els
aparcaments i d’altres instaven a prolongar l’Eix per

❘ LLEIDA ❘ Un centenar d’establiments de l’Eix Comercial participaran avui en
la celebració de l’Star Nit,
que aquest any avança la
celebració al juny, en lloc
del setembre. Aquest esdeveniment consisteix a
ampliar l’horari de les botigues fins a les dotze de la
nit per un dia com a acció
per fomentar la dinamització comercial.
A més, els locals participants ofereixen descomptes, obsequis i sortejos de
productes disponibles només avui. Hi ha altres accions de dinamització, com
ara actuacions de música
en directe, caricaturistes,
photocall mòbil, una batucada i un planetari instal·lat pel Parc Astronòmic
del Montsec, entre d’altres.
També s’instal·laran food
trucks distribuïts entre
Sant Antoni, Magdalena
i la Catedral; les parades
del Mercat de l’Hort a taula; i aparcament gratuït als
pàrquings de Blondel, Sant
Joan i Auditori.

Lleida té 2,4 bars per
cada mil habitants
❘ LLEIDA ❘ La ciutat de Lleida
és la capital de la província
amb més bars, 2,4 per cada
mil habitants, al davant de
les Borges (2,33), Tàrrega
(1,94) i Balaguer (1,75). Altres pobles més petits tenen
més, com Cabó (10,87), Canejan (10,31), la Vall de Boí
(7,83) i Plans de Sió (5,74).
Així ho indica un informe
de la Federació Espanyola
d’Hostaleria i Coca-Cola.
La mitjana espanyola és
de 2,8 bars per cada mil
habitants.

El Comú reclama
congelar l’IBI rústic
❘ LLEIDA ❘ El Comú de Lleida
va reclamar ahir aplicar
una moratòria de 3 anys a
l’augment de valors de l’IBI
a l’Horta i veu insuficient la
proposta del govern d’aplicar bonificacions. Hi veu
“afany recaptatori”.

La crisi tot just afecta
els graduats de FP
❘ LLEIDA ❘ Ensenyament va
presentar ahir un estudi sobre la inserció laboral a l’FP
que mostra que la crisi no
va suposar retrocessos en
l’ocupació per als graduats
de FP, excepte el 2009. La
inserció supera el 90% en
totes les promocions.

