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Col·lectius feministes denuncien
traves per avortar a la demarcació
Presenten a la Pobla·una nova campanya per garantir aquest dret
La Pobla de Segur
REDACCIÓ

Els coHectius feministes de les
comarques del Pla de Lleida, I'Ait
Pirineu i I'Aran van presentar ahir,
conjuntament amb el Consell
Nacional de la Joventut de Catalunya i I'Associació pels Drets Sexuals i Reproductius, una nova
campanya que reivindica el dret
a l'avortament, concretament als
temtoris de Ponent.
Sota el lema "Avortar no és
un joc, és un dret!" van denunciar fes múltiples traves a les quals
han de fer front fes dones que
es troben en fa situació de vofer
interrompre voluntariament un
embaras (IVE). La campanya es va
presentar públicament a la Pobla
de Segur, a través de tres vídeos
que mostren diferents situacions
amb fes quafs es poden trobar les

dones que volen avortar, ja sigui
quirúrgicament o farmacofogicament i també en fundó de l'edat
o de la seva situació administrativa, per exemple.
De fet, la Pobla és un deis municipis que representa fa realitat
de fes comarques del Pirineu, ja
que en una comarca com el Pallars Jussa, l'única opció per avortar és a través del metode farmacologic, pero tan sois es practica a
Tremp un dia a la setmana i sempre i quan sigui abans de fes nou
setmanes d'embaras.
Aquesta campanya es va presentar en el marc del Dia Mundial
per la Despenalització de I'Avortament, que se celebra el 28 de
setembre, pero és una acció més
d'una demanda historica a Lleida: l'accés a J'avortament l~gal i
segur.

FOfO¡ C, N, J, C./ La campanya porta per lema 'Avortar no és un joc, és un dret'

Editen el primer diccionari
de parla ribagoryana

El Pont de Suert
NÚRIA CASTELLS
Per aconseguir-ho, el Consefl
Comarcal de I'Aita Ribagoq;:a ha
comptat amb la coJ.Iaboració de
fa Universitat de Lfeida (Udl),
amb l'associació Escunr;:, que ja
havia fet alguna actuació previa,
i amb l'institut del Pont de Suert. En aquest sentit, també s'ha
treballat conjuntament amb la
comarca de la Ribagorr;:a aragonesa, que comparteix paraules
s1milars amb la catalana. El diccionari es tara arribar a totes les
cases de fa comarca i s'introdu'ira
a les escoles.
Cal ten ir en compte que a f'IES
del Pont de Suert ja s'ha comenr;:at a trebalfar amb aquest objectiu a les classes de catala. L'edi-
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marca de I'Aita Ribagorr;:a van comenr;:ar a elaborar un diccionari
ribagorr;:a digital. Van comenr;:ar
a recollir paraules i expressions
aportades per la gent, una dinamica que també es vol mantenir
ara des del Consell Comarcal.
D'aquesta manera, es va crear una associació anomenada
Escunr;: per a la preservació de la
parla ribagorr;:ana que va posar
en marxa el web ribagorr;:aparla
pero malauradament posteriorment es va perdre el domini digital de la web.
RECOPILACIÓ DE PARAULES

La coberta del diccionari
ció del diccionari ha costat 7.000
euros i s'ha finanr;:at a través de
f'lnstitut d'Estudis llerdencs.
Així mateix, aquest diccionari
esta iHustrat amb imatges realitzades per artistes de la comarca
per promocionar també la seva
feina i la seva marca personal.
Cal recordar que previament
a l'edició d'aquest primer diccionari, fa uns anys ve'ins de la co-

A més de f'Associació Escunr;:
altres ve'ins també han dut a terme per fa seva banda la recopilació de paraules i expressions
ribagorr;:ans, com el treball de Judit Gil amb paraules de la Valf de
Boí o el de Bernat Estop sobre la
parla de Vifalfer.
En aquest sentit, destaca sobretot el treball ingent al llarg
deis anys del filoleg Jordi Su'ils,
en el recull oral i escrit de testimonis a la banda catalana i aragonesa.
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Traslladen a !'hospital de
Tremp una persona ferida
per una caiguda amb quad
Laccident va tenir lloc en una zona forestal a Isona
i Conca Delia i el conductor presentava contusions
Lleida
J.C.
Els Bombers de la Generalitat
van rescatar ahir una persona
que havia patit una caiguda amb
un quad a lsona i Canea Delia. El
cos de Bombers va rebre l'avís
cap a les 16.08 hores de la tarda, ates que la persona ferida
havia trucat al 112. Fins alla s'hi
van desplac;ar amb helicopter
per poder-lo baixar ftns allloc on
l'esperava !'ambulancia del Servei d'Emergencies (SEM).
Al lloc deis fets, els Bombers el van atendre per estabi-

litzar-lo i després el van baixar
ftns arribar a l'ambulancia, que
el va traslladar ftns a !'hospital
de Tremp, per acabar de fer-li
les cures pertinents. La persona
presentava contusions a diverses parts del cos i una ferida sota
el genoll, que va ser tapada tan
bon punt van arribar els Bombers de la Generalitat.
Un cop va poder ser traslladat
a !'hospital de Tremp, els agents
deis Bombers van procedir a retirar el quad de la zona forestal
on s'havia prodüit aquest accident.

FOTO: ACN/ Imatge d'arxiu d'un helicopter fent un rescat

un home que consumía marihuana. Tot seguit van escorcollar
la seva motxilla, on hi duia 130
grams de marihuana i 2,6 grams
de haixix. El detingut, que respon
a les inicials A.S.P. i amb domicili
a Cervera, té dos antecedents, un
deis quals per traftc de drogues.
De 20 anys, fou traslladat a la comissaria deis Mossos.

Un foc en un quadre
electric provoca
petites cremades a un
borne a Sant Ramon
Un home va patir ahir petites
cremades a les mans i als cabells al declarar-se un incendi en un quadre electric del
seu habitatge a Sant Ramon.
Els fets van passar a la plac;a
de I'Església, a les 10.00h. Els
Bombers hi van destinar una
dotació, que va poder apagar
el foc del comptador. La persona ferida va ser atesa al Centre
d'Atenció Primaria.

Un borne de 63 anys
es lesiona un bra~
caminant a la presa
de Cavallers
Un home de 63 anys va patir
ahir dissabte un accident mentre feia una travessa a tocar del
panta.de Cavallers, a la Vall de
Boí. Amb la caiguda es va lesionar el brac;. Els Bombers van
rebre l'avís a les 15.10 i el van
rescatar amb un helicopter.
L'home va ser traslladat a Barruera, on l'esperava una ambulancia per atendre'l.

Rescaten dues persones que
s'havien perdut al hose de la
Guardia, a les Valls d~guilar

La Policia Local arresta un
home a Tórrega per trófic
de substancies estupefaents
La Policía Local de Tarrega va detenir divendres un home de nacionalitat espanyola com a presumpte autor d'un delicte contra
la salut pública, en concret per
traftc de substancies estupefaents Els fets es van produir a les
16.00h en una gasolinera situada
a la zona sud del nucli urba, on els
agents van procedir a identificar
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FOTO: Aj. Tarrega/ Van trobar 130
grams de marihuana i 2,6 de haixix

El cos de Bombers de la Generalitat va rebre ahir dissabte a la
tarda un avís que dues persones
que s'havien perdut a les Valls
d'Aguilar. Concretament, l'avís
van rebre a les 16.58 hores i se' ls
havia comunicat que aquestes
dues persones s'havien perdut
al bosc de la Guardia mentre
estaven fent una excursió. Poca
estona després, els agents deis

Bombers les ·van poder trobar
sanes i estalvies. Un cop localitzades i després de constatar
que es trobaven en bon estat
de salut, les van acompanyar
on havien deixat els seus cotxes
quan havien arribat al bosc de la
Guardia. Per trobar-les, el cos de
Bombers de la Generalitat hi va
destinar un total de set dotacions terrestres.

