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FOTO: P. C. / Moment de la jornada feta al Centre Cívic de la Mariola

Una trentena de persones
debaten sobre el consum
responsable i cooperatiu
Una trentena de persones van
omplir dimecres a la tarda el
Centre Cívic de la Mariola per
parlar i debatre sobre el consum responsable i cooperatiu.
Fes el pas. Jornada sobre alternatives de consum responsable i
cooperatiu era el títol de la jornada que es va programar per
apropar a la ciutadania diferents
alternatives de consum respon-

sable existents al territori. L’activitat, organitzada per l’Associació de Consum Ecològic Lo Fato
i Ponent Coopera, amb la col·laboració de la Paeria, va comptar amb la participació de sis
entitats que segueixen principis
com el consum de proximitat, la
producció ecològica o el foment
d’unes relacions comercials més
justes entre producció i consum.

Un estudi de l’Arnau, Primer
Premi al Millor Treball presentat
en el congrés de Nefrologia
Un estudi del servei de Nefrologia de l’Hospital Universitari
Arnau de Vilanova de Lleida ha
obtingut el Primer Premi al Millor Treball presentat al 51è Congrés de la Societat Espanyola de
Nefrologia, celebrat del 15 al 18
d’octubre de 2021. Concretament, l’estudi presentat per la
doctora Andrea Muijsenberg se
centra en la millora dels mèto-

des diagnòstics i pronòstics de
la nefropatia IgA, amb l’objectiu
de buscar noves línies de tractament. La nefropatia IgA és una
malaltia renal que es produeix
quan un anticòs anomenat immunoglobulina A s’acumula als
ronyons. Això pot derivar en una
inflamació local que pot dificultar la seva capacitat per filtrar
les impureses de la sang.

La Paeria rep el títol
de registre de la
marca ‘La Factoria
dels Reixos’

La Patrulla Canina
de Lleida organitza
un nou recapte per
a gossos necessitats

L’Ajuntament de Lleida va rebre
ahir, en mans del regidor de
Festes, Ignasi Amor, el títol de
registre de la marca La Factoria
dels Reixos, un projecte que va
impulsar la Paeria en les darreres Festes de Nadal en substitució de la tradicional Cavalcada de Reis, que va haver de ser
anul·lada per la Covid-19. Cal
recordar que 11.378 persones
van assistir a aquest espectacle
innovador.

La Patrulla Canina de Lleida organitza el quart recapte per als
gossos necessitats. Aquest any
es fa en benefici de la Protectora d’Animals del Segrià. La
gent que hi vulgui participar
pot fer els donatius en metàl·lic
a diversos veterinaris de Lleida
(V3, Anadon i Espai Mascotes)
així com tot el material que no
necessitin i vulguin fer-ne donació. L’efectiu es transformarà
en pinso i menjar.
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Seguiment desigual de
la vaga al sector públic
contra l’abús dels interins
El Govern assenyala que un 7,13%
dels treballadors va seguir la jornada
El sector públic es va manifestar ahir en forma de vaga
general per denunciar l’abús dels interins. El Govern va
assenyalar que la van seguir un 7,13%.
Lleida / Barcelona
ACN
La vaga general del sector públic
per denunciar l’abús dels interins
i reclamar l’estabilització de les
plantilles està tenint un seguiment desigual a Catalunya. Les
dades oficials del Govern apunten que la van seguir un 7,13%
dels treballadors. Els sindicats
convocants –CGT, IAC, CNT, Cobas i COS, SO– van assegurar que

el seguiment “no és homogeni,
però en cap cas és anecdòtic”. La
mobilització més massiva de la
jornada d’ahir va ser la manifestació pel centre de Barcelona que
va aplegar milers de persones
que exigien un procés per estabilitzar els interins que no passi per
oposicions. Prou abús de temporalitat o Les oposicions no són la
solució o La millor avaluació, els
anys de professió són alguns dels

El PSC veu “deixadesa” de
la Paeria per promocionar
l’economia i el turisme
La regidora del grup municipal
socialista a la Paeria, Carme Valls,
va lamentar ahir “la deixadesa”
de l’equip de govern municipal
a l’hora de concretar polítiques
per a la promoció econòmica de
la ciutat de Lleida. Valls va alertar
de “la desídia i la falta d’un calendari” per aplicar mesures en favor del creixement i la generació
de riquesa, malgrat l’aprovació

de mocions, a instàncies del PSC,
sobre la promoció dels mercats
municipals i acords per impulsar
plans de dinamització turística i
comercial de la ciutat.
Valls també va avisar que
l’equip de govern municipal
d’ERC i Junts encara no ha respost a les preguntes del PSC al
voltant de les propostes per a
la transformació digital dels co-

crits que es van sentir a la marxa.
També a Lleida va haver-hi una
mobilització de treballadors. En
aquest sentit, CGT va manifestar
que l’objectiu era “evitar el que
probablement serà l’ERO més
gran de la història al sector públic:
La lluita contra el conegut com a
Icetazo, el Reial Decret que burla la jurisprudència europea per
estabilitzar els prop de 800.000
interins i interines en frau de llei
de les diferents administracions.
Prop de 100.000 persones del
sector públic a Catalunya tenen el
seu lloc de feina en perill”.

merços; en quin punt es troba
el desenvolupament del polígon
industrial de Torreblanca-Quatre
Pilans i les millores al polígon El
Segre; quins són els nous espais
de què parla el govern municipal per al creixement d’activitats
econòmiques; i si s’han fet passos
per establir aliances amb Aena a
l’hora d’impulsar l’Aeroport de
Lleida-Alguaire en clau de promoció econòmica de la ciutat.
La representant socialista també va participar ahir al Consell General de Global Lleida i del
qual en lamenta l’abandonament
rebut per part de la Paeria, cosa
que “repercutirà a projectes”.

