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Setze dones han avortat entre les setmanes 9 i 14 de gestació a la clínica Mi NovAliança de Lleida des que a l’octubre
aquest centre va rebre l’acreditació. Tots aquests avortaments han estat farmacològics, tot i que es va oferir a les
dones la possibilitat que fossin quirúrgics. Al Pirineu n’hi ha hagut 35 fins a la novena setmana de gestació.

➜

igualtat drets

Lleida practica en 2 mesos 16 avortaments
entre les setmanes 9 i 14 de gestació
Només els fa Mi NovAliança, i al Pirineu han estat 35 fins a la novena setmana
l. garcía/c. sans/m. cabello

❘ lleida ❘ Les comarques lleidatanes tancaran l’any 2021 amb
importants avenços en el dret
de les dones a poder accedir a
la interrupció voluntària del
seu embaràs si així ho desitgen.
Després d’anys de reivindicacions, la província ja compta amb
un centre acreditat que pot dur
a terme avortaments quirúrgics,
que permet a les dones interrompre el seu embaràs fins a
la setmana 14, a la capital del
Segrià.
Des que va entrar en funcionament aquest servei el passat 4 d’octubre, la clínica Mi
NovAliança de Lleida, mitjançant un conveni amb Salut, ha
dut a terme un total de setze
avortaments, tots farmacològics. Fins a data d’avui, encara no s’ha practicat cap avortament quirúrgic. Sobre això,
el departament assenyala que
els professionals informen les
pacients de quina és la millor
opció per a elles, si la interrupció farmacològica o quirúrgica.
“Són les dones qui, després de
ser informades, decideixen lliurement quina opció escullen”,
afirmen fonts sanitàries.
Així mateix, enguany també ha entrat en funcionament
el servei d’interrupció voluntària de l’embaràs, mitjançant
medicació i fins a la setmana 9,
al Pirineu, fins ara exclòs d’un
dret que obligava les dones a
haver de viatjar a la capital o
fora de la província en cas de
voler accedir a la intervenció
quirúrgica, ara ja possible a
Lleida ciutat.
El primer va ser l’Hospital
Comarcal del Pallars, a Tremp,
on va entrar en funcionament
el mes de març, i un mes després ho va fer l’Hospital de la
Cerdanya. Després de l’acreditació de la clínica privada Mi
NovAliança a l’octubre, el novembre passat la Fundació Sant
Hospital de la Seu d’Urgell va
incloure l’avortament farmacològic a la seua cartera sanitària.
En total, als tres hospitals s’han
dut a terme 35 intervencions
fins a la data.
L’últim centre a aconseguir
l’autorització ha estat l’Espitau de Vielha, a començaments
d’aquest mes de desembre, tot i
que encara no s’ha dut a terme
cap intervenció, segons va informar Salut.
Malgrat els avenços per evitar que Lleida fos l’única província on la dona no podia
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lleida

hospital de tremp

hospital de la cerdanya

hospital de la seu

Interrupcions voluntàries de l’embaràs a la clínica Mi NovAliança
fins a la setmana 14 de gestació.
Tots farmacològics.

L’Hospital del Pallars du a terme
avortaments fins a la setmana 9
de gestació des del març passat i
ha atès 18 dones.

Avortaments farmacològics que
s’han dut a terme al centre hospitalari, que va introduir aquest servei el mes d’abril passat.

Interrupcions voluntàries de l’embaràs de forma farmacològica a la
Fundació Sant Hospital des que va
entrar en vigor al novembre.
magdalena altisent

Protesta el setembre passat a la plaça Ricard Viñes de Lleida en el marc del Dia d’Acció Global per un Avortament Lliure i Segur.

les claus

Avortament quirúrgic
z El passat 4 d’octubre, la clínica
Mi NovAliança de Lleida va rebre
l’acreditació per poder dur a terme avortaments de forma quirúrgica, sent l’únic centre de la
província que pot fer-ho. El 2020,
els CAP de Mollerussa, Balaguer i
Tàrrega van fer avortaments, així
com l’Arnau, però tots farmacològics (vegeu la pàgina 4). Fins ara,
la clínica no n’ha dut a terme cap
de quirúrgic.

La situació al Pirineu
z Des del març, s’han acreditat
quatre centres del Pirineu lleidatà

per poder fer avortaments farmacològics. El primer va ser l’Hospital Comarcal del Pallars, després
el de la Cerdanya, així com l’hospital de la Seu i el de Vielha. En tots
aquests centres, les interrupcions
voluntàries de l’embaràs són fins
a la setmana 9.

Fora de la província
z Més de 240 lleidatanes van haver de desplaçar-se l’any passat
fora de la província de Lleida per
poder avortar, ja que fins fa dos
mesos només podien fer-ho fins
a la novena setmana de gestació.
Segons un estudi de l’Associació

de Drets Sexuals i Reproductius,
més de 6.400 dones van haver de
desplaçar-se fora de la seua província l’any passat a Espanya per
poder avortar.

avortar. També s’estudia penalitzar l’assetjament de les dones que
acudeixen als centres acreditats
per a la interrupció de l’embaràs.

Possible reforma

z Les entitats consideren que encara hi ha camí per recórrer per
garantir el dret de les dones a
l’avortament, ja que asseguren
que s’ha de poder avortar de forma quirúrgica al Pirineu. Així mateix, demanen conèixer el protocol per saber si es fa un adequat
acompanyament psicològic i reclamen una reforma urgent de la
llei de l’avortament.

z El ministeri d’Igualtat va anunciar abans de l’estiu que en els
propers mesos treballaria en la
reforma de la llei de l’avortament
per eliminar l’obligació de tenir el
permís patern per a les joves de 16
a 18 anys (la qual cosa va entrar en
vigor amb la reforma de la llei el
2015) així com el període de 3 jornades de reflexió abans de poder
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comarques

tremp
Ajuntament�����������������������������������973 65 00 05
CAP Urgències�������������������������������973 65 28 28
Hospital Comarcal del Pallars���973 65 22 55

Creu Roja ���������������������������������������973 65 10 00
Servei d’ambulàncies . . . . . . �����904 10 81 08
Farmàcies . . . . . . . . Martínez�����973 65 00 32
. . . . . . . . . . . . . . . . . . Artigues�����973 65 01 38
Correos�������������������������������������������973 65 03 09
Inem�������������������������������������������������973 65 07 65
Bombers�����������������������������������������973 65 08 80
Urgències Mossos ����������������������������������������112
Mossos d’Esquadra ���������������������973 65 88 00

SORT
Ajuntament�����������������������������������973 62 00 10
Creu Roja ���������������������������������������973 62 01 64
Servei d’ambulàncies . . . . . . �����904 10 71 07
Farmàcia . . . . . T. Mallorqués�����973 62 00 65
Departament d’Agricultura, Ramaderia i
Pesca de la Generalitat . . . . . �����973 62 08 04
Correos�������������������������������������������973 62 02 41
Escola de Piragüisme  . . . . . . �����973 62 07 75
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Jutjat de Pau���������������������������������973 62 00 64
Bombers�����������������������������������������973 62 00 80
Mossos d’Esquadra ���������������������973 65 88 85
EL PONT DE SUERT
Ajuntament�����������������������������������973 69 00 05
CAP���������������������������������������������������973 69 11 59
Creu Roja ���������������������������������������649 80 53 05
Servei d’ambulàncies . . . . . . �����902 45 09 02
Jutjat de Pau���������������������������������973 69 00 77

municipis energies renovables

turisme

Calefacció central amb biomassa per
a edificis públics i cases a Llavorsí

Impulsen un
camp d’eslàlom
a la Pobla
de Segur

La primera fase inclourà equipaments i després el sistema s’estendrà a habitatges
maría molina
nou sistema comportarà un
❘ llavorsí ❘ L’ajuntament de Lla- estalvi significatiu, ja que ara
vorsí ha iniciat les obres d’un la despesa en electricitat és gaisistema de calefacció com- rebé inassumible”, va assegupartida, amb una caldera de rar Vidal. El consistori xifra la
biomassa que escalfarà i sub- despesa actual en uns 30.000
ministrarà aigua calenta als euros i es calcula que l’estalvi
edificis públics de la població. serà del 60%.
Una vegada finalitzi aquesInclourà l’ajuntament i oficines
municipals, el col·legi públic i ta primera fase de les obres,
el seu menjador, el parc dels l’ajuntament de Llavorsí esbombers, el Centre d’Assistèn- tendrà aquest sistema de cacia Primària (CAP), el centre lefacció (conegut com district
de rehabilitació i les dependèn- heating) també a habitatges, ja
cies del Parc Natural de l’Alt
Pirineu.
estalvi
Es tracta d’una primera fase
que suposarà una inversió de El consistori gasta ara
441.000 euros i compta amb 30.000 euros a l’any en
ajuts dels fons Feder de la UE
llum i el nou sistema
i de la Diputació.
L’alcalde, Josep Vidal, va ex- permetrà estalviar un 60%
plicar que estaran llestes en
tres mesos i que, en una etapa
posterior, també donarà servei que, segons l’alcalde, “tenim
als habitatges dels veïns que ho matèria primera garantida i
sol·licitin.
l’estalvi energètic a les llars
En l’actualitat, tots els equi- serà també important”.
Llavorsí se suma a altres popaments públics de Llavorsí
tenen calefacció elèctrica. Ai- blacions del Pirineu on també
xò suposa una despesa anual s’han instal·lat i es preveuen
molt important en factures de calderes de biomassa com són
la llum, que s’ha accentuat en la Seu d’Urgell, la Pobla de Seels últims mesos amb augment gur, Solsona, Salàs de Pallars,
de les tarifes.
el Pont de Suert o Vielha, entre
“La posada en marxa del altres.

j.v.

Les rases per on discorreran els tubs de la instal·lació.
a.r.

Persisteix el risc
d’allaus i pistes d’esquí,
tancades pel vent
maria molina

vents. En altres punts, es va
arribar als 84 i els 74 quilòmetres per hora, per la qual cosa
va ser impossible reobrir l’estació de Boí Taüll (vegeu SEGRE
d’ahir). L’estació de Tavascan
també va romandre tancada, ja
que la gran acumulació de neu
fa necessari condicionar pistes.
Port Ainé i Espot també van
haver de tancar les seues cotes
altes. Respecte a Baqueira Beret, només va obrir el sector de
Baqueira, mentre que Bonai-

gruixos

En només dos dies
s’han acumulat gairebé
dos metres de neu
al Pirineu

❘ LA POBLA DE SEGUR ❘ El consell
del Pallars Jussà està redactant el projecte d’un camp
d’eslàlom en el curs del Noguera Pallaresa al seu pas
pel municipi de la Pobla de
Segur.
Així ho va explicar l’alcalde, Marc Baró, que va
indicar que suposarà un important impuls turístic per
al municipi. S’emmarca dins
del programa per al Foment
del Patrimoni Natural d’Interès Natural a la comarca,
en el qual també participa
la Diputació.
També inclou la creació
d’un centre d’interpretació
de la naturalesa a Pessonada (Centre Boumort), la implantació de rutes de naturalesa amb raquetes i esquí
de muntanya a la Vall Fosca,
la millora de la recepció de
visitants a Mont-rebei, la
instal·lació d’una via ferrada a Terradets i una via verda per unir els pantans de
Sant Antoni i Cellers (vegeu
SEGRE del dia 5).

promoció

temporal balanç

❘ la vall de boí/esterri d’Àneu ❘ El
risc d’allaus mantenia ahir tancat el port de la Bonaigua i l’accés al pla de Beret, mentre que
les cadenes eren necessàries
per circular per la C-28 entre
la Val d’Aran i el Pallars Sobirà
i a la C-142b. El vent, que va
arribar als 140 quilòmetres per
hora als cims de la Vall de Boí,
va impedir als tècnics del Centre d’Allaus de la Val d’Aran
de provocar allaus controlades davant la inestabilitat de
la capa nival i esperaran que
les condicions meteorològiques
millorin.
Entre dijous i divendres es
van acumular al Pirineu gairebé dos metres de neu i, encara que el temporal va remetre, ahir van persistir els forts

Oficina turisme�����������������������������973 69 06 40
Farmàcia Aguilà Borràs . . . . . �����973 69 01 08
Correos�������������������������������������������973 69 03 05
C. de Recursos Pedagògics �������973 69 03 43
Serv. d’Extensió Agrària . . . . �����973 69 00 40
Societat de Pescadors . . . . . . �����973 69 05 15
Bombers�����������������������������������������973 69 00 80

Els Agents Rurals veten el pas als parcs del Pirineu.

gua i Beret van continuar tancades. Per la seua part, l’estació
de Port del Comte va funcionar
sense problemes. En l’última
jornada es van sumar 75 centímetres més als antics gruixos,
d’entre 240 i 285 centímetres.
Segons fonts de l’estació del
Solsonès, hi ha àrees on ja hi
ha més de tres metres de neu.
S’espera que avui pugui tornar
a la normalitat.

Per la seua part, els Agents
Rurals mantenen tancat el pas
al Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici i
al Parc Natural de l’Alt Pirineu
i Aran.
Avui s’espera una millora
del temps que permetrà a les
pistes adequar els recorreguts i
també abordar els treballs per
iniciar les allaus controlades a
la Bonaigua.

El Pont estrena
una nova ruta
turística de dos
quilòmetres
❘ el pont de suert ❘ El Pont de
Suert ha obert el circuit turístic que enllaça els quatre
ponts de la capital de l’Alta
Ribagorça. És un recorregut
circular d’uns dos quilòmetres que es poden completar
en poc menys d’una hora i
que explica la història de cada enclavament i el que ha
suposat en la història de la
població. Són els ponts del
Rosser, la Palanca (que va
desaparèixer a les riuades
del 1963); l’ubicat al costat
del col·legi i la passarel·la de
la central.
Segons la regidora Marta
Rollan, aquesta iniciativa ha
tingut molt bona acceptació
i ho demostra la important
afluència de visitants durant el pont de la Puríssima passat. L’ajuntament ha
col·locat un plafó informatiu
en quatre idiomes (català,
castellà, anglès i francès)
que informa de la història
de cada pont i de cada zona
on són ubicats, va dir Marta
Rollan.

