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Les farmàcies

Avui

Lanuvolositat continuarà
en augment, en algunmo-
ment del dia podríem tindre
cels tapats, sense risc de
pluges. Les temperatures,
en els 28 graus demàxima i
els 14 demínima.

El temps

Les loteries
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Aprendreamanipularaliments.El consell co-
marcal de laSegarra vaoferir ahir l’onzècursdemanipu-
ladorsd’aliments, de treshores, ambonzeparticipants.

� Les farmàcies lleidatanes
podrien acomiadar uns 190
treballadors (unper farmàcia
de la província) per la baixa-
da de facturació que pre-
veuen arran dels dos decrets
aprovats almarçperpartdel
Govern, amb la intenció de
reduir ladespesasanitàriaen
medicaments. A tot Catalu-
nya, les farmàcies calculen
que deixaran de facturar 75
milions d’euros i es destrui-
ranpropde3.000 llocsde tre-
ball, un per farmàcia. El pre-
sident del Col·legi de Far-
macèutics de Lleida, Josep
Aiguabella, vaparticiparahir

Redacció
Barcelona

en la reunió del Consell de
Col·legisFarmacèuticsdeCa-
talunya amb la resta de pre-
sidents provincials i van ad-
vertir que l’estalvi global de
2.500 milions afectarà de
“forma indiscriminada” les
oficinesde farmàcia, enespe-
cial les més petites.
“No podemmés”, van dir

els farmacèutics, que es van
mostrar convençuts que les
farmàcieshaurandereduirel
nombre de guàrdies noctur-
nes que realitzen —per ser
deficitàries— i l’usuari veurà
afectada laqualitatdel servei,
al veure’s reduït l’estocde fàr-
macs, augmentar el termini
deprovisió i disminuir laqua-
litat del servei.

Perillen190llocsdetreball
alesfàrmàciesdeLleida
Perlesmesuresdecontroldeladespesapública

L’apunt

Exigeixenalsusuaris
més“responsabilitat”

�Elspresidentsdels col·le-
gis farmacèutics vandema-
naralspolítics ”modificarel
sistemasanitari”, limitant
l’oferta i lademandaamb la
introducciódemesuresva-
lentesque fugindel tradicio-
nal impactesobreel sector
delsmedicamentsper inci-
dir en lanecessitat de fo-
mentar la “coresponsabili-
tat”de l’usuari.Desdel
2000, les farmàcieshanre-
duït un20%elmargedebe-
neficis permedicament.

EsportalcentredediadeBalaguer.Elsusua-
risdel centredesalutmental vanparticipara l’abril enun
torneig internacional de futbol salaaBarcelona.

LLEIDA. Lleida.net, la prime-
ra operadora de SMS, va do-
nar a conèixer l’ús de l’SMS
Certificat, el Contracte SMS
i el Webchecker a la fira Ex-
pocontact2010 deMadrid.

SMScertificatsde
Lleida.netaMadrid

LESBORGES.L’adjudicaciódel
Centred’InnovacióEmpresa-
rial i Tecnològica de les Bor-
ges es proposarà avui a l’em-
presaEcolleidaperun import
de 847.694,36 euros.

ObresalesBorges
delcentred’innovació

Breus � Un jove veí de Lleida,
A.A.G., de 22 anys, va ser de-
tingut dimarts a la nit per ro-
bar al bar del camp de futbol
de la Bordeta. La reixa de la
finestra del bar estava talla-
da i el futbolí i la caixa regis-
tradora havien estat forçats.
També dimarts, F.J.C.G., de
39anys, va serdetingutquan
estava robantdinsuna furgo-
neta al carrerAlcanó.El pro-
pietari del vehicle el va retin-
dreperòvaagredir els agents
abans de ser detingut.

CAUUNARBREALASEUVELLA

Un arbre de grans dimen-
sions va caure ahir inespera-
dament a sobre de tres
cotxes, dos estacionats, al
costat de laPortadelsLleons
de laSeuVella.Nohi vahaver
ferits.

Detingutun
lladrealbar
delcampde
laBordeta

Presentacióa l’IMACde lesactivitatsdedissabte. LL.DELSHAMS

�ElDia de la Ciència al Car-
rer se celebrarà aquest dis-
sabte amb una jornada de
portes obertes al Parc Cien-
tífic i Tecnològic Agroali-
mentari deLleidaaGardeny.
Amb aquesta proposta es
pretén,perunabanda,donar
aconèixer treballs i projectes
relacionats amb la ciència
que, enaquest cas, han fet els

alumnes de 20 centres de les
comarques de Lleida, i per
l’altra, celebrar el cinquèani-
versari del parc de Gardeny.
Per això, les jornadesdepor-
tes obertes seguiran al juny.
El director de serveis d’Edu-
cació aLleida,AntoniLópez,
va parlar de la necessitat de
despertar l’interès del joves
per la ciència.

LLEIDA.EldirectorgerentdeCa-
talonia Qualitat,Manel Simon,
vadenunciarahirquelaperade
Lleida és poc competitiva i que
BèlgicaiHolandaenprodueixen
eldoble.AvuicomençaaFerra-
ra el tercer congrés Interpera.

LaperadeLleida
perdcompetitivitat

BALAGUER.Larestauraciódel
sòl afectat per la mineria o
l’extracció d’àrids augmenta
la presència d’aus estepàries
a les zonesZEPA.Ésel resul-
tatd’unestudiportat a terme
a la Plana del Corb.

Restaurarelsòlésbo
perlesausestepàries


