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❘ LLEIDA ❘ L’Institut Català de la 
Salut (ICS) ha iniciat el procés 
de contractació de 22 professi-
onals sanitaris i tres auxiliars 
administratius per reforçar la 
plantilla de diversos CAP del 
pla de Lleida. Així ho va ex-
plicar a aquest diari el delegat 
de Salut, Jordi Cortada, que 
va detallar que contractaran 
sis metges, dotze professionals 
d’infermeria i quatre treballa-
dors socials. Va afegir que un 
dels àmbits que més es refor-
çaran és el dels programes de 
salut comunitària.

Cortada va destacar que 
aquesta és la primera ampli-
ació de plantilla que es du a 
terme a l’Atenció Primària des 
de fa anys i va assenyalar que 
és possible gràcies a la dotació 
addicional de 850.000 euros 
atorgada als ambulatoris de 
Lleida dins del nou model que 
amplia el finançament dels que 
estan en entorns socioeconò-
mics més desfavorits.

D’acord amb les últimes 
memòries de la regió sanità-
ria de Lleida, aquesta compta 
actualment amb prop de 280 
metges de capçalera i uns 260 
professionals d’infermeria. El 
CAP més beneficiat per aquest 
programa, tal com va publicar 
aquest diari, és el Lleida Ru-
ral Nord d’Alpicat, que rebrà 
200.000 euros, seguit dels de 
Balaguer i el Pla d’Urgell, amb 
143.051 i 119.676 euros, res-

pectivament. Cortada va ratifi-
car que Salut ja té disponible la 
partida econòmica destinada a 
aquesta actuació i que en breu 
la farà efectiva. 

Aquest pla de Salut és a cinc 
anys, amb l’objectiu de consoli-
dar i anar augmentant aquestes 
quantitats. A tot Catalunya, el 
pressupost per a aquest any és 

de tretze milions, que es repar-
tiran entre 155 equips d’Aten-
ció Primària.

Malalties infeccioses

D’altra banda, Cortada va 
indicar que el centre d’atenció 
a malalties infeccioses ja fun-
ciona a l’hospital Santa Maria, 
encara que no a l’antic CAP 
com va anunciar fa un any el 
màxim responsable del Cat-
Salut, David Elvira. En aquest 
sentit, va afirmar que la ubica-
ció definitiva d’aquest servei 
està pendent d’un pla director 
dels espais de l’Arnau i Santa 
Maria que es troba en fase de 
redacció.

SALUT COMUNITÀRIA

El finançament addicional 
preveu reforçar els 
programes de salut 
comunitària

Els CAP de Lleida disposaran 
de 25 professionals més
L’ICS contractarà dotze infermers, sis metges, quatre treballadors 
socials i tres auxiliars || Destinats a ambulatoris del pla
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Imatge d’arxiu del CAP de la Mariola, inclòs al pla.
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La doctora Muniesa, en plena cirurgia de glaucoma.

SALUT OFTALMOLOGIA
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT

❘ LLEIDA ❘ L’Arnau de Vilanova 
és el primer dels vuit hospi-
tals públics que formen part 
de l’Institut Català de la Salut 
(ICS) que han implantat tèc-
niques de cirurgia microinva-
siva de glaucoma, una malal-
tia que danya el nervi òptic 
de l’ull i que pot provocar la 
ceguesa irreversible si no es 
tracta degudament. En con-
cret, l’equip d’oftalmòlegs 
de la secció de Glaucoma 
de l’hospital lleidatà, diri-
gits per Maria Jesús Munie-
sa i Juan Antonio Ezpeleta, 
han introduït els implants 
XEN i CyPass en aquest ti-
pus d’intervencions. Tots dos 
dispositius permeten mini-
mitzar els riscos de la cirur-
gia convencional d’aquesta 
malaltia ocular amb un alt 
perfil de seguretat. A més, 
garanteixen una recuperació 

postoperatòria més ràpida 
del pacient. De fet, la reduc-
ció de la pressió intraocular 
segueix sent el principal trac-
tament del glaucoma. A un 
ull sa, aquest produeix con-
tínuament un líquid anome-
nat humor aquós, mentre 
que en un que té glaucoma, 
l’humor aquós no flueix cap 
a la part exterior de l’ull cor-
rectament, de manera que 
aquests implants d’última 
tecnologia ajuden a reduir 
significativament aquesta 
pressió intraocular.

Estudi personalitzat

L’estudi personalitzat dels 
pacients amb aquesta pato-
logia ocular és crucial per 
determinar els candidats a 
rebre aquest tipus d’implants, 
ja que existeixen diferents 
tipus de glaucoma.

L’Arnau, pioner en l’ús 
d’una nova cirurgia 
contra el glaucoma

CCOO demana integrar l’hospital Santa Maria a l’ICS

❘ LLEIDA ❘ CCOO ha demanat a la gerent de l’Institut Català de 
la Salut (ICS), Candela Calle, “la integració del Santa Maria 
a l’ICS perquè a Lleida només hi hagi un únic ens públic”. 
Aquest hospital és de GSS, mentre que l’Arnau de Vilanova 
és de l’ICS. El sindicat diu que la integració igualaria condi-
cions laborals i milloraria el servei.

Nou tràmit del parc comercial de Torre Salses

❘ LLEIDA ❘ La Paeria tornarà a tractar divendres en comissió 
la modificació del Pla General per prolongar el vial Víctor 
Torres, que ha de donar accés a la nova zona comercial de 
Torre Salses. El nou expedient donarà resposta a les pegues 
de la Generalitat a fi d’enviar-lo de nou a Urbanisme.

L’UGT critica l’esborrany del servei de menjadors

❘ LLEIDA ❘ El sindicat d’UGT considera insuficient l’esborrany 
del decret del servei de menjadors presentat pel departament 
d’Ensenyament. Critica que “segueixi els interessos de les 
empreses multiserveis que vulguin optar al menjador” i 
demana que sigui gratuït, igual que les activitats no lectives 
que es porten a terme durant el migdia.

Nou taller sobre el futur de la plaça de la Panera

❘ LLEIDA ❘ Veïns i comerciants del Barri Antic van participar 
ahir en el taller per exposar propostes sobre la urbanització 
de la plaça de la Panera. El debat el va impulsar la Paeria 
amb la col·laboració del Col·legi d’Arquitectes.

❘ LLEIDA ❘ L’Institut de Recerca 
Biomèdica de Lleida (IRBLlei-
da) ha incorporat quatre nous 
investigadors postdoctorals en 
el marc del programa europeu 
Marie Curie COFUND, que se 
sumen als cinc que ja han for-
mat part d’investigacions de 
l’institut des del 2015 gràcies 
a aquest programa. 

L’estada postdoctoral és de 
dos anys i la finança la Comis-
sió Europea. En concret, són 
Ricardo Romero, de naciona-
litat mexicana, que s’incorpora 
al grup de fisiopatologia me-
tabòlica; l’hispanoveneçolà 
Izaskun Urdanibia, que parti-
ciparà en el grup de patologia 
oncològica; l’indi Rajesh Ku-
mar Galimudi, que s’integrarà 
a la investigació de malalties 
vascular i renal; i Soni Shaik, 
també de nacionalitat índia, 
que farà el mateix en el grup 

de senyalització cel·lular pel 
calci. L’esmentat programa 
permet captar investigadors 
amb experiència internacio-
nal. Per la seua banda, els que 

estan a punt de finalitzar l’es-
tada a l’IRBLleida destaquen 
les oportunitats d’aprenentatge 
i projecció que permet aquest 
programa.

Quatre investigadors més per a 
l’IRBLLeida finançats per la UE
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Foto d’equip de les noves incorporacions a l’IRBLleida.
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