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La construcció del nou Hospital 
de 1/ Alt Urgell tindró 1 ~ 

una 1nvers1o 
1 

superior als 40 milions d/ euros 
La Generalitat licitara enguany la redacció del projecte i es 
preveu que l'obra de construcció comenci durant l'any 2025 
La Seu d'Urgell 
CQ/ REDACCIÓ 

La construcció del nou Hospi
tal Comarcal de I'Ait Urgell, que 
s'aixecara en uns terrenys al cos
tat del Pare de Bombers de la Seu 
d'Urgell, suposara una inversió 
de més de 40 milions d'euros, se
gons ha pogut saber LA MAÑA
NA. La Generalitat preveu licitar 
la redacció del projecte aquest 
any, treure a concurs l'obra de 
construcció l'exercici 2024 i co
men~ar els treballs l'any 2025. 

El conseller de Salut, Manel 
Balcells, va visitar ahir la capital 
de I'Ait Urgell i va es despla~ar al 
lloc on es construira el no u hospi
tal, on va donar les primeres pin
cellades del projecte. 

El nou centre hospitalari, que 
prendra el relleu a !'actual Funda
ció Sant Hospital, que ha quedat 
estructuralment obsoleta, per
metra adaptar la cartera de ser
veis sanitaris a les noves necessi
tats de la població de la comarca, 
i així com millorar les condicions 
de treball deis professionals i in
corporar noves tecnologies. 

FOTO: Departament de Salut 1 El conseller de Salut i !'alcalde de la Seu, mirant ahir el planol del nou hospital 

Balcells va anunciar que un 
deis punts forts del nou hospital 
sera el canvi de governan~a i ti
tularitat del centre, ates que pas
sara a ser gestionat per !'empresa 
pública Gestió de Serveis Sanita-

ris (GSS), que actualment ja es fa 
carrec de !'Hospital Comarcal del 
Pallars, a Tremp. 

El titular de Salut va destacar 
que "el fet que !'hospital passi 

L'Hospital del Pallars 
podra fer tractaments de 
quimioterapia enguany 
!.:'Hospital Comarcal del Pallars, 
a Tremp, podra fer tractaments 
de quimioterapia aquest mateix 
2023. Així ho va anunciar ahir el 
conseller de Salut, Manel Bal
cells, de visita a I'Ait Urgell. 

La posada en funcionament 
d'aquest servei evitara llargs 
despla~aments deis pacients del 
Pallars Sobira i el Pallars Jussa 
fins a Ueida. 

Balcells va quantificar entre 
400 i 500 tractaments anuals 

que es podran real\tzar. 
Per poder dur a terme els 

tractaments oncologics a !'Hos
pital de Tremp és necessari 
disposar d'una farmacia hospi
talaria. 

El conseller confia que durant 
el tercer trimestre d'aquest any . 
ja sigui una realitat aquest ser
vei. A !'Hospital Transfronterer 
de la Cerdanya el servei de qui
mioterapia ha comen~at afer-se 
aquesta setmana. 

a ser de titularitat pública per
metra una major integració deis 
equipaments assistencials que ja 
tenim al Pirineu i una major coor
dinació i eficiencia per donar la 

resposta necessaria a la ciutada
nia de I'Ait Urgell". 

El futur equipament, que ja 
disposa de pla funcional aprovat, 
millorara l'atenció als pacients i 

El Conselh Genera u d' Aran 
encarrega un estudi per 
elaborar un Pla d'Habitatge 
El govern del Conselh Generau 
d'Aran ha encarregat un estudi 
per a elaborar un Pla d'Habitatge 
adaptat als criteris del Pla Secto
rial de I'Habitatge de la Genera
litat de Catalunya, amb l'objectiu 
de buscar solucions a les pro
blematiques que presenta el nos
tre territori en aquest ambit. 

"La de l' habitatge és una qües
tió que reclama de solucions ur
gents davant la greu situació de 

falta d'habitatge assequible a 
!'Aran" assegurava ahir la síndi
ca d'Aran, Maria Vergés, afegint 
que: "resulta indispensable que 
el Conselh Generau d'Aran pugui 
aconseguir més competencies, 
dotades com cal, en aquest am
bit que li permetin anar més enlla 
del que pot fer ara, sense oblidar 
que, tal com marca l'article 137 
de I'Estatut d'Autonomia de Ca
talunya, la competencia exclusiva 

potenciara la incorporació d'algu
nes proves i tractaments que pu
guin ser prestats de manera més 
propera, evitant així despla~a

ments a d'altres centres. El nou 
hospital fomentara el treball en 
xarxa mitjan~ant les aliances te
rritoria ls tant amb prove"idors del 
SISCAT com amb Andorra. 

• 

El centre es planteja amb una 

S' ubicara al 
costat del Pare 
de Bombers 

de la Seu 

v1s1o assistencial integrada en 
l'ambit comunitari, ja que, a més 
de l'atenció especialitzada, in
cloura arees destinarles a !'aten
ció intermedia (sociosanitaria) i a 
la salut mental, així com els ser
veis de rehabilitació. Aquesta in
tegració facilitara el treball entre 
els diferents nivells assistencials 
i, per tant, una atenció més re
solutiva a les patologies més pre
valents en un territori de baixa 
densitat poblacional i a"illat geo
graficament. 

en materia d'habitatge correspon 
a la Generalitat". 

El conseller de Governació 
d'Aran, Amador Marques, des
tacava que "a través d'aquest 
estudi, que es realitzara amb la 
col·laboració deis Ajuntaments 
araneses, es desenvolupara un 
diagnostic que permeti impulsar 
polítiques d'habitatge que mi
llorin !'actual situació". Es dura a 
terme un triple treball: una anali
si de la situació, identificant de 
manera qualitativa i quantitativa 
les principals problematiques; un 
diagnostic compartit de la situa
ció actual al territori i a cada mu
nicipi, i una definició de les políti
ques d'habitatge. 

rcolomina
Resaltado
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Presó sense fianc;a peral jove 
detingut per agressió sexual a 
una nena de 12 anys de Bellpuig 
El desembre l'hauria obligat a practicar-li fel·lacions en fins a 
quatre ocasions i el cas el va destapar una amiga de la menor 
Cervera 
Ó. BU ETAS / ACN 

El jutjat d'instrucció número 1 
de Cervera va ordenar ahir presó 
provisional comunicada i sense 
fian~a per al jove de Balaguer de 
22 anys detingut dijous per agre
dir sexualment una nena de 12 de 
Bellpuig. la causa esta oberta per 
un delicte continuat d'agressió 
sexual a menor de 16 anys. 

El jove arrestat hauria obligat 
la nena a fer-li feHacions fins a 
en 4 ocasions, durant el desem
bre de 2022, segons van infor
mar fonts proximes al cas. El noi 
va coneixer la menor i una amiga 
d'ella per xarxes socials i tots tres 
van decidir quedar, a vegades a 
Bellpuig i en alguna ocasió a Vi
lanova de Bellpuig. Quan queda
ven, s'enduia la víctima perla for
~a i l'agredia sexualment, uns fets 
que es van destapar quan !'amiga 
de la nena, el quart dia, va trucar 
a la mare per explicar-ti que pas
sava. Aquell mateix dia, la vícti
ma es va autolesionar fent-se uns 
talls superficials als bra~os. 

Davant de la denúncia, es va 
iniciar la recerca i el jove va ser 
detingut a Timega i, posterior
ment, va ser traslladat a la comis
saria deis Mossos d'Esquadra de 
Cervera, on es traben els jutjats 
del citat partit judicial, segons al
tres fonts. El detingut es va negar 
a declarar davant deis agents. Fi-

Entrega de 
medalles i 
distincions 
deis Bombers 
t:Espai Cultural La lira de Tremp 
va acollir ahir el lliurament de 
medalles i distincions d'honor de 
la Regió d'Emergencies de Lleida. 
En aquest sentit, es van entregar 
un total de 170 medalles i distin
cions. El cap de la Regió d'Emer
gencies de Lleida, Jordi Sola, els 
va felicitar perla seva t rajectoria. 

FOTO: Nuria Garda 1 Moment de la concentració de rebuig que va convocar ahir I'Ajuntament de Bellpuig 
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nalment, ahir va passar a dispo
sició judicial al jutjat d'instrucció 
número 1 de Cervera. 

Per la seva part, I'Ajuntament 
de Bellpuig va condemnar ahir 
l'agressió sexual a la menor de 
12 anys del municipi i també va 

valer mostrar el seu suport a la 
víctima i a la seva família. En un 
comunicat, el consistori va mos
trar el seu ferm rebuig a l'agressió 
i també a qualsevol forma de vi
olencia masclista. A més, va con
vocar una concentració de rebuig 

FOTO: Bombers / lmatge de diversos efectius del cos distingits 

a les 20.00 hores. En el comuni
cat, també es posava emfasi en el 
fet que les agressions sexuals són 
una de les formes de violencia 
masclista més greu i que és molt 
important que siguin denuncia
des per tal de poder-les erradicar. 

lncendi a 
l'abocador 
municipal 
de Cervera 
t:abocador municipal de Cer
vera va patir ahir de matinada 
un incendi en el qual van cre
mar deixalles. Emergemcies van 
ser informats a les 00.20 hores 
i van anar 4 dotacions del cos 
que van tenir l'ajuda de maqui
naria pesant. D'altra banda, di
jous es va haver-hi un petit in
cendi de canyes a Torrefarrera. 

De fet, en declaracions a LA 
MAÑANA, !'alcalde, Jordi Estiarte, 
va dir que "és un fet repugnant i 
de total rebuig", raó per la qual 
"des de l'ajuntament mostrem el 
nostre rebuig de forma energica 
i contundent cap a la violencia 
masclista i més en aquest cas tan 
greu cap a una nena de 12 anys. 
Com a societat aixo ens ha de po-

• 

Els pares de 
la noia ho van 
denunciar als 

Mossos 

sar en un espai de reflexió, ja que 
és un problema molt seriós". De 
fet, "com a poble volem donar el 
missatge que Bellpuig ha d'estar 
lliure d'agressions sexuals". 

Finalment, unes 150 persones 
es van concentrar ahir davant 
I'Ajuntament de Bellpuig per con
demnar l'agressió sexual i donar 
suporta les víctimes de qualsevol 
forma de violencia masclista. A 
l'acte es va llegir un manifest de 
rebuig a aquesta agressió, es va 
donar suport a la família i es va 
remarcar la importancia de ga
rantir l'anonimat de la víctima. 

Crema la coberta 
i una planta d'un 
edifici de Sort 

t:incendi que es va originar dijous 
en edifici situat en el número 41 
del carrer Majar de Sort va cre
mar la coberta i la planta que hi 
havia sota d'aquesta, segons van 
confirmar ahir els Bombers. Així 
mateix, cal indicar que no va ha
ver-hi ferits. Emergencies va ser 
alertada del foca les 18.17 hores i 
es van despla~ar 10 dotacions del 
cos. El foc es va donar per extingit 
a les 23.02 hores. 
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