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Dades més
protegides
El proper 25 de maig començarà a aplicar-se el Reglament
Europeu de Protecció de Dades
679/2016 (REPD) desprès d’una
moratòria de dos anys per tal de
que les empreses puguin adaptar-se a les noves exigències. Es
tracta d’una normativa d’aplicació directa a Espanya tot i que
està prevista la modificació de
la Llei de protecció de dades de
l’any 1999 i el seu Reglament.
Arriba en un moment on la vulnerabilitat de les nostres dades
ha quedat palesa desprès de
l’escàndol de Facebook i que
ha obligat a la Unió Europea a
demanar explicacions a aquesta xarxa social en relació amb
la seva política de privacitat. La
normativa comunitària té una

Els que disposin de
dades personal de
residents de la UE
han d’adaptar-se a
la nova normativa
doble finalitat, per un costat que
el tractament de dades es dugui
a terme d’un mode homogeni
dins els Estats Membres i oferir
més garanties als ciutadans europeus amb una protecció més
estricta, amb sancions més altes, amb nous drets pels interessats, com el dret a l’oblit, amb un
consentiment més reforçat; ja
no valen consentiments tàcits ni
caselles predeterminades, entre
d’altres novetats. Esperem que
amb aquesta normativa es doni
un millor compliment al dret fonamental que tots els ciutadans
tenim de controlar les nostres
dades i la capacitat de decidir i
disposar de les mateixes.

Albert Folguera
Entrenador de
l’ICG Lleida

El l’últim dels penals, apurant tota l’èpica i capacitat de resistència,
l’equip que lidera es va proclamar
ahir campió de la Copa CERS, títol europeu que remata una temporada.

Estefania Rufach
Alcaldessa d’Os
de Balaguer
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Els Bombers Voluntaris
d’Almenar fan 35 anys amb
el reconeixement dels veïns

U

n centenar de persones
es van aplegar dissabte a
la festa del 35è aniversari
dels Bombers Voluntaris d’Almenar, celebrada a la sala Polivalent
amb la presència de diverses “delegacions” d’altres parcs de bombers de la comarca. L’acte va consistir en un vermut de recepció i
en un dinar popular celebrat a la
Sala Polivalent de la localitat i en
altres activitats lúdiques per als
veïns del poble.

E

n el decurs de l’acte, l’alcaldessa d’Almenar, Teresa Malla, va agrair l’assistència de
tots els bombers, familiars i amics
del poble i d’altres municipis i va
incidir en la importància social
de la feina que porten a terme

aquests homes, “marcada per
l’esforç i el sacrifici”.

Un centenar
de persones
s’apleguen
en la festa de
celebració

A

mb motiu de la celebració,
la Sala Polivalent va acollir
també per la tarda una xocolatada i activitats per a tots els
nens i nenes del poble.

E

ntre les competències dels
bombers voluntaris d’Almenar,
i a més de fer sortides derivades dels sinistres dins del seu àmbit territorial d’actuació, figuren les
d’efectuar totes les activitats preventives en el seu àmbit d’actuació;
dur a terme les activitats necessàries per conèixer la totalitat dels nuclis urbans, les àrees rurals, les vies
de comunicació, les infraestructures i les instal·lacions de la seva àrea
territorial d’actuació; realitzar activitats de formació i practiques per
garantir que tot el personal de parc
conegui les normes, instruccions i
procediments d’actuació operativa,
així com vetllar per la conservació
i manteniment del parc, dels vehicles, equipament i mitjans.

La XXXI Trobada de Campaners ha
estat tot un èxit, amb 80 campaners, 2.000 assistents, i l’emotiu record als presos polítics amb un toc
de campanes per la llibertat.

G. Albadalejo
Entrenador del
Lleida Esportiu

El Lleida Esportiu va perdre al camp
de l’Elx (2-0) i diu pràcticament
adéu al play-off d’ascens després
d’haver fallat contra tots aquells
equips els que havia de guanyar.

La calamarsada d’ahir va fer mal
a molts camps però també es va
deixar sentir a força al centre de
la ciutat de Lleida, especialment
als Camps Elisis, on se celebrava la Feria de Abril. El temps
ja amenaçava, però els actes
s’anaven celebrant. Quan la pedra va començar a caure sobre
el recinte, la gent s’anava posant
a refugi, resignada, però posant
bona cara la mal temps: “Pedra
gelada? Cap problema, per als
rebujitos”, deia més d’un...

