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El sostre del porxo de l’ermita de Butsènit està enmal estat i la Paeria ordena reparar-lo.
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S.E.
❘ LLEIDA ❘ La Paeria ha ordenat al
bisbat de Lleida que repari l’er-
mita de la partida de Butsènit
i l’església de l’entitat menor
descentralitzada de Sucs. En
aquest últim cas, es tracta del
segon requeriment i adverteix
que un incompliment de l’or-
dre comportarà la imposició
d’una multa coercitiva. El res-
ponsable de patrimoni del bis-
bat, Joan Ramon Ezquerra, va
indicar que fa mesos van por-
tar a terme treballs de millora
a l’església, tot i que va dir que
desconeixia si estaven acabats
del tot. L’informe municipal de-
talla que el passat 30 d’octubre
tècnics municipals van compro-

var “que no s’ha donat compli-
ment a l’ordre d’execució mu-
nicipal” del mes d’agost, mal-
grat que el mateix document re-
cull que el bisbat va comunicar
el 2 d’octubre que havia proce-
dit a reparar l’església. En
aquest sentit, l’alcalde pedani
de Sucs, Guillem Boneu, va ex-
plicar que després de registrar-
se despreniments a l’immoble,
com va publicar aquest diari, i
després d’un primer requeri-
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ment de l’ajuntament de Llei-
da, el bisbat va executar obres
a la façana principal, però no al
campanar. “És des d’on van
caure les pedres i per això se-
gueix tancat, perquè hi ha risc”,
va assegurar. La Paeria dóna de
termini fins al març del 2013
per iniciar els treballs de con-
solidació.

Pel que fa a l’ermita de Butsè-
nit, el consistori va ordenar a
finals d’octubre al bisbat repa-

rar les bigues de fusta de l’es-
tructura del sostre d’una terras-
sa i d’un porxo, així com apor-
tar el certificat d’estabilitat es-
tructural de l’edificació, i li dó-
na un termini de dos mesos. El
document recorda que fa dos
anys els usuaris de l’escolaAn-
toni Bergós de Butsènit van de-
nunciar el mal estat d’aquest
porxo, que és un dels accessos
al centre, de manera que n’han
d’utilitzar un altre que està a

peu de carretera i que resulta
més perillós, segons indica l’as-
sociació de mares i pares del
col·legi.Víctor Giró, president
de l’entitat, assenyala que han
reclamat la reparació de l’im-
moble en diverses ocasions. El
bisbat afirma que ja ha parlat
amb els veïns de Butsènit pel
que fa a aquestes obres, tot i
que el president de l’entitat ve-
ïnal, Salvador Solsona, diu que
no en té coneixement.

RISC

Alumnes i pares de l’escola

de Butsènit han d’utilitzar
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Vegeu el vídeo al
mòbil amb el codi.
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Una estudiant de la UdL votant ahir.

Participació de l’11% en les
eleccions d’alumnes de la UdL
❘ LLEIDA ❘ La participació dels es-
tudiants de la UdL en les elec-
cions dels seus representants
al claustre i les juntes de cen-
tres i departament va ser de
l’11,3%.En les anteriors va ser
del 7,6%.A Infermeria, van vo-
tar el 28,8%; el 19,7%, a Me-

dicina; el 12%, aAgrònoms; el
10%, a Dret i Economia; el
8,6%, a Lletres; el 7,2%, a Ci-
ències de l’Educació, i el 4,7,
al Politècnic Superior. En
aquests comicis no es vota or-
ganitzacions sinó candidats in-
dividuals.

❘ LLEIDA ❘ L’Hospital Santa Maria
preveu estrenar al març la nova
unitat de demències, una vega-
da finalitzades les obres de re-
modelació de l’edifici de l’anti-
ga comunitat religiosa que exe-
cuta l’empresaAcsa. El director
d’Atenció Sociosanitària de
l’hospital, Marcos Serrano, va
destacar que la nova seu ampli-
arà notablement l’espai de la uni-
tat, ja que disposarà d’uns 600
metres quadrats, cosa que per-
metrà ampliar consultes i millo-
rar tant l’àrea dedicada a dia-
gnòstic com la de l’hospital de
dia.Va afegir que, d’aquesta ma-
nera, es convertirà “en una uni-
tat de referència per a tota la re-
gió sanitària”. Serrano va expli-
car que cada any atenen uns
3.500 pacients. El nombre ha
anat augmentant des que els
CAP apliquen un programa per
detectar pacients que presentin

El SantaMaria estrenarà la nova
unitat de demències almarç
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Serrano, davant de les obres de l’edifici que acollirà la unitat.
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un deteriorament cognitiu lleu,
que després s’avalua per deter-
minar si tenen alguna mena de
demència. Serrano va detallar
que entre un 30 i un 50 per cent
d’aquests pacients acaben des-
envolupant una demència.

Gestió privada
per a un CAP i
set consultoris
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❘GIRONA ❘ La Generalitat ha ad-
judicat per primera vegada
en la història de la sanitat ca-
talana la gestió d’una àrea
bàsica de salut (ABS) a una
empresa privada, en un con-
curs públic que tindrà una
durada de deu anys, a raó de
2,4 milions d’euros anuals.
D’aquesta manera, l’empre-
sa Grup Eulen gestionarà el
CAP de l’Escala (Girona) i
set consultoris locals de la
zona.

Fonts de Salut van indicar
que, de moment, no està pre-
vist treure a concurs capABS
a Lleida.

CCOO i Satse,
contra els
ajustos a GSS
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❘ LLEIDA ❘ Els sindicats CCOO i
Satse van manifestar ahir el
seu suport als treballadors que
es concentren diàriament da-
vant de l’Hospital Santa Ma-
ria, gestionat per l’empresa
GSS, per protestar contra els
ajustos de la conselleria de
Salut, que aquest any deixa-
ran sense paga extra de Na-
dal els hospitals concertats.
“Els treballadors tenen tot el
nostre suport en aquesta i en
qualsevol altra acció que em-
prenguin contra els ajustos”,
va destacar ahir una portaveu
de CCOO.


