14

SEGRE
Dimarts, 17 d’abril del 2018

COMARQUES

HABITATGE MOBILITZACIONS

La PAH frena el desnonament
d’una família a Balaguer

SALUT CELEBRACIONS

Una parella amb un fill menor d’edat || Okupes d’un pis d’un
banc, i demanen quedar-s’hi amb un lloguer social
E. FARNELL

Foto d’arxiu de l’hospital comarcal del Pallars.

L’hospital comarcal
del Pallars, a Tremp,
celebra avui 25 anys

La dona, cap de família, al rebre la notícia que es parava el seu desnonament.
E. FARNELL

❘ BAL AGUER ❘ L a Pl at a for m a
d’Afectats per la Hipoteca
(PAH) de la Noguera va aconseguir frenar ahir un desnonament d’una família de Balaguer
amb un menor de tres anys que
des de fa més de tres anys viu
com a okupa en un pis d’un
bloc del carrer Camarasa de
la capital de la Noguera, propietat d’una entitat bancària
(Bankia), i que demana poder
quedar-se amb el pis pagant

un lloguer social. De fet, tot el
bloc del número 21 del carrer
Camarasa està okupat i segons
fonts de la plataforma el d’ahir
pot ser el primer dels desnonaments que hi pot haver en
aquest bloc. A les dotze del
migdia, mig centenar de persones donaven suport a la família
sota el lema #Macarenasequeda davant de la presència del
secretari judicial que va acudir
al pis per procedir al desnonament. Finalment, després de les

negociacions de membres de
la plataforma i l’entitat bancària es va aconseguir frenar de
manera provisional el desallotjament, encara que la família
haurà “de solucionar urgentment” la situació, va explicar
el secretari judicial. La PAH
demana a Bankia que atengui
les peticions de la família i els
concedeixi un lloguer social
per al pis. El matrimoni es va
sentir ahir alleujat encara que
preocupat davant la situació.

❘ TREMP ❘ L’hospital comarcal
del Pallars celebra aquest
any el 25 aniversari de la seua inauguració més recent.
Aquesta efemèride suposa
també que durant aquest
període es va iniciar una nova etapa sanitària al Pallars,
amb un format comarcal,
inclòs a la xarxa d’hospitals
que donen servei a la sanitat
pública del departament de
Salut de la Generalitat. En
aquests anys, l’equipament
ha anat adequant els serveis
a les necessitats específiques
de les comarques del Pallars
amb el suport de l’hospital
Arnau de Vialnova i Santa
Maria. Avui hi ha previst
un acte de celebració amb la
presència del gerent territorial de l’ICS a Lleida i gestió
de serveis sanitaris, Mateu
Huguet, l’alcalde de Tremp,

Joan Ubach, i Francesc Guerra, gerent de l’hospital. Així
mateix, està previst un reconeixement als professionals
que fa 25 anys o més que treballen al centre. L’hospital
va obrir per primera vegada
el 1521 al carrer del Forn i
tres segles després es va traslladar al convent dels caputxins, i es va convertir en el
Sant Hospital de Tremp. El
1933 la Generalitat va estudiar transformar-lo en hospital comarcal i va nomenar
Tremp capital de comarca sanitària, encara que la guerra
va paralitzar el projecte. El
1988 el Patronat Sant Hospital va cedir a la Generalitat
uns terrenys per a la construcció d’un nou centre. El
2011 la gestió va passar a
l’empresa pública Gestió de
Serveis Sanitaris.

OBRA PÚBLICA

BALANÇ

La patronal
reclama onze
equipaments
pendents

Tavascan va
vendre 8.700
forfets entre
l’alpí i el nòrdic

x LLEIDA x Foment del Treball
ha elaborat un catàleg de
160 equipaments públics
bàsics pendents d’executar
a Catalunya en assumptes
socials, ensenyament, investigació i universitats,
esports, interior, justícia i
salut.
A Lleida hi ha onze equipaments pendents com la
reforma de la residència de
Sort, les escoles d’Almenar i
Pinyana; edificis de docència de la UdL; obres a l’Institut d’Investigació Biomèdica (IRB Lleida); la comissaria dels Mossos d’Esquadra
a Mollerussa; l’ampliació del
Canyeret a Lleida; els CAP
d’Agramunt, Lleida i la Seu
d’Urgell, i la remodelació
de l’Hospital de Tremp, al
Pallars.

x TAVASCAN x L’estació d’esquí
de Tavascan va registrar
una bona afluència de públic durant la temporada,
que va finalitzar diumenge passat. D’aquesta forma,
ahir va calcular que aquest
any assolirà xifres lleugerament inferiors a la temporada passada, aproximadament un 10% menys. Des
del 6 de desembre del 2017
fins al 15 d’abril del 2018,
s’hauran expedit gairebé
8.700 forfets entre l’àrea
d’alpí (uns 6.550 forfets) i
la de nòrdic (uns 2.150) i
uns 15.000 visitants en total. Segons el complex d’esquí, el mal temps que va fer
alguns caps de setmana va
provocar un descens en el
nombre de visitants finals
a l’estació.

