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Entrar amb casc integral, com el de la foto, no estarà permès.

LLEONARD DELSHAMS

� LLEIDA � Ni vel integral, ni casc,
ni passamuntanyes. La nova or-
denança de civisme “limitarà o
prohibirà” entrar en espais mu-
nicipals les persones “que por-
tin vel integral, passamunta-
nyes, casc integral o altres ves-
timentes o accessoris que im-
pedeixin o dificultin la identi-
ficació i la comunicació visual
de les persones”.Així s’especi-
fica a la proposta d’aprovació
de modificació de tres articles
de l’ordenança de civisme, que
passarà per la pròxima comis-
sió d’Urbanisme, MediAmbi-
ent,Mobilitat i Seguretat, la set-
mana que ve.

A les modificacions fetes per
la regidoria de Seguretat Ciu-
dadana, també s’especifica que
les prohibicions afectaran “tant
els prestadors dels serveis com
els usuaris” i que podran pre-
veure’s excepcions “pel que fa
a l’exercici de determinades
professions, per seguretat i hi-
giene a la feina, per determina-
des festivitats o per motius jus-
tificats”.

L’ordenança assenyala que
els encarregats dels serveis mu-
nicipals informaran les perso-
nes afectades sobre la prohi-
bició d’accedir o estar-se als es-
pais públics “utilitzant aquests
elements que impedeixen o di-
ficulten la identificació i la co-
municació visual” i si la perso-
na persisteix en la seua actitud
“es procedirà a requerir l’actu-
ació dels agents de l’autoritat.
Aquests podran impedir que les
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LEGISLACIÓRELIGIÓ

persones accedeixin o estiguin
en aquests espais i formularan,
si és necessària, la corresponent
denúncia”.

Després de passar per la co-
missió d’Urbanisme, les modi-
ficacions sortiran a exposició
pública i s’aprovaran definiti-
vament al ple.

La Paeria ja va aprovar al ple
del maig amb els vots del PSC,
CiU, PP i el regidor no adscrit
Ismael Zapater una moció que
instava a prohibir el burca i el
nicab en espais públics, com una
mesura per defensar la igualtat
i dignitat de la dona. Lleida es
va convertir així en la primera
ciutat de l’Estat a regular aques-

ta qüestió, que ha provocat cris-
pació en algunes comunitats is-
làmiques com la del carrer del
Nord.

Posteriorment, altres muni-
cipis catalans s’han posicionat
a favor o en contra de prohi-
bir el burca i el nicab, amb di-
ferents resultats.Així, mentre
elVendrell,Tarragona i Barce-
lona han decidit vetar el vel in-
tegral als espais públics, Reus
i Girona rebutgen legislar-ne la
utilització.

� LLEIDA � Lluïsa Cabeza, catedràti-
ca de la Universitat de Lleida
(UdL), és un dels tretze cientí-
fics espanyols que han estat se-
leccionats per elaborar el cinquè
Informe d’Avaluació del Panell
Intergovernamental del Canvi
Climàtic (denominat IPCC, per
les seues sigles en anglès). Ca-
beza forma part del grup de tre-
ball III, titulatMitigació del can-
vi climàtic, i treballarà junta-
ment amb el professor de la Uni-
versitat deVigo Javier Lavandei-
ra en el capítol relatiu a les po-
lítiques nacionals, subnacionals
i institucionals.

En concret, la investigadora
de la UdL va explicar que la se-
ua comesa serà estudiar el pa-
per que poden jugar els edificis,
en totes les etapes constructives,
en el canvi climàtic.També va
indicar que els altres dos grups
analitzaran l’existència d’aquest

Una científica de la UdL estudiarà
commitigar el canvi climàtic
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La investigadora, en una trobada científica al Brasil l’any passat.

canvi i els efectes en les perso-
nes.

La primera reunió dels cien-
tífics està prevista per al març
del 2011 i l’informe ha d’estar

acabat el 2014.Cabeza ja va par-
ticipar l’any passat en l’elabora-
ció d’un informe especial sobre
canvi climàtic i energies renova-
bles.

Ofereixen
una plaça
més d’urbà
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�LLEIDA � La Paeria ha incremen-
tat en una plaça l’oferta del
concurs per a agents de la
Guàrdia Urbana, que en prin-
cipi oferia deu vacants.
D’aquesta manera, finalment
seran onze i s’hi presenten
333 aspirants, tot un rècord.
Tots els candidats han estat
admesos en el concurs i la pri-
mera prova està prevista per
dilluns que ve, la de cultura
general i la teoricopràctica.

La plantilla de la Guàrdia
Urbana ha augmentat un 60
per cent des de l’any 2005,
al passar de 150 a 237 efec-
tius.

Un informe
alerta que
sobraranmetges

SANITAT

�MADRID �A Espanya hi ha poc
més de tres metges per cada
mil habitants, una densitat
similar a la de la UE, encara
que la “falsa creença” que
fan falta més facultatius pro-
piciarà que en uns 10 o
15 anys s’hagi de produir
una “saturació de metges im-
portant”, segons un informe
de la Fundació Primero de
Mayo.

D’altra banda, el Senat va
advertir dimecres que a Es-
panya hi falten 122.400 in-
fermeres, coincidint amb el
sindicat d’infermeria Satse.

� La ministra d’Igualtat, Bibiana
Aído, va dir ahir que una prohi-
bició general de l’ús del burca
podria afegir “més penalització a
les víctimes d’aquest” i va dema-
nar que s’allunyi aquest debat
“dels interessos populistes i elec-
toralistes”. Aído va fer aquestes
declaracions en una roda de
premsa, després que el Senat
aprovés dimecres una moció

presentada pel PP que demana
al Govern que prohibeixi el vel
islàmic integral en tots els espais
públics, inclòs el carrer. “És un te-
ma enormement complex i el fet
que s’abordi des de la improvi-
sació, des de la demagògia i els
interessos populistes no crec
que condueixi enlloc; ben al
contrari”, va assegurar la minis-
tra.
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COMISSIÓ D’URBANISME

Les modificacions
passaran per la comissió
d’Urbanisme i sortiran
a exposició pública


