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COMAn jQUES Torres de quinze metres perdonar la residencia de ~equinensa estara a 
~ llum als vols nocturns a la Seu. punt la primavera del 2024. 
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ADMINISTRACIÓ .GURETAT SOCIAL 

La Seguretat Social només dona cita als veins 
del pla de Lleida a les -oficines del Pirineu 
Aixo els obliga desplac;ar-se a Tremp i la Seu per tramitar jubilacions, incapacitat o viudetat 1 Passa des 
de l'estiu, l. es .1 Ole. ~·n -1 -; 1 ct es resencials 

E. FARNELL 
ILLEIDA 1 Aconseguir cita a la Se
guretat Social (INSS) de Lleida 
és una tasca ardua. Trobar una 
data disponible al web és una 
missió impossible per als usu
aris de les comarques del pla, 
que per tramitar la jubilació, la 
baixa per maternitat o una in
capacitat han de reservar cita 
en una oficina del Pirineu. En 
concret, a les de Tremp o la Seu 
d'Urgell. No és possible fer-ho a 
les dependencies de l'INSS a la 
ciutat de Lleida, ni tampoc a les 
de Tarrega ni a les de Balaguer. 
Aixo succeeix almenys des del 
mes d'agost passat i pocha can
viat des de l'estiu, quan només 
es podía obtenir cita a ]'oficina 
de l'Alt Urgen. 

L 

L'atenció presencial 
sense cita previa, 
descartada des de 
lapandemia 
• Arran de la crisi sanita
ria de la Covid es va po
sar en marxa un sistema 
de cita previa per sol·li
citar atenció presencial. 
Tanmateix, aquest siste
ma ha demostrat que és 
ineficient. Malgrat que 
cada jornada s'obren les 
agendes per buscar data 
i hora, totes les vacants 
s'acaben en qüestió de 
minuts. 

Els usuaris lleid'atans que 
demanaven cita ahir al web de 
l'INSS trobaven la primera da
ta disponible a Tremp el 30 de 
novembre, mentre que a la Seu 
era el 5 de desembre. No n'hi 
havia a cap altra oficina lleida
tana, cosa que obliga a despla
¡;ar-se al Pallars o a l'Alt Urge11 
les persones que no puguin ajor
nar els tramits. Ve1ns de la No
guera van criticar que aquesta 
situació s'agreuja amb el temps. 

l'oficina de I'INSS de la Seguretat Social a Lleida ciutat. 

Així mateix, el siste
ma telefonic sol quedar 
saturat per les nombro 
ses trucades, i l'accés per 
internet pateix una allau 
de peticions amb identic 
resultat. Amb l'objectiu 
d'intentar reparar aquest 
col·lapse en l'atenció el 
ministeri d'Inclusió, Se
guretat Social i Migra
cions ha ampliat la ratio 
d'atenció ciutadana els di
marts de les 15.00 hores 
a les 17.00 hores. 

"Som grans i no ens resulta 
facil despla¡;ar-nos a més de 
cinquanta quilometres de dis
tancia", va assegurar un veí 
d'Artesa de Segre. Va afegir 
que a !'oficina de Balaguer no 
l'atenen ni presencialment ni 
telematicament. "Aconseguir 
una cita s'ha convertit en una 
odissea", va dir, i va apuntar que 
"no tothom té coneixements ni 

TURISMENEU 

mitjans .per demanar-la per in
ternet". El delegat del Govern 
a Lleida, José Crespín, va ad
metre que la gestió d'aquests 
tramits pateixen grans retards 
a les cinc oficines de l'INSS de 
la província, encara que aques
tes donen vint-i-vuit cites cada 
hora. Va afegir que a !'octubre 
es van donar 3.600 cites entre 
les cinc sucursals. 

Entre les causes dels proble
mes per obtenir cita, Crespín 
va apuntar a un augment dels 
tramits, entre els quals s'ha in-

Port Ainé -mostra la fauna 
autoctona amb S escultores 
1 LLEIDA 1 Port Ainé ha instal-lat 
cinc escultures de fusta que 
m os tren la fauna més represen
tativa del Pare Natural de l'Alt 
Pirineu. Són obra de l'artista 
Aaron Pérez Silva i mostren, 
per exemple, un isard, un gall 
fer i un voltor. S'han instaHat 
al parquing de la Rabasta, on 
s'ha renovat l'asfalt pera la no
va temporada d'hivern (vegeu 
SEGRE de dimecres). També 
s'ha instal·lat una escala que 
uneix el nivell inferior d'aquest 

estacionament amb el de Roní. 
Així mateix, s'han reordenat 
els aparcaments, ambla delimi
tació i reubicació de les places 
per a autocaravanes, autocars 
i vehicles per a persones amb 
mobilitat redu'ida. 

En aquest sentit, s'han desti
nat unes 40 places pera autoca
ravanes a dos zones contigües al 
parquing de Roní i molt a prop 
de les escales d'accés a !'esta
ció intermedia del telecadira 
deRoní. 

corporat la prestació de l'ingrés 
mínim vital. A aixo se suma el 
fet que molts usuaris preferei
xen realitzar els tramits de for
ma presencial. Va assegurar 
que el ministeri va refor¡;ar les 
plantilles de tot Espanya amb un 
miler d'interins, i que malgrat 
aixo no es cobreixen les places. 
Va afegir que s'han incrementat 
les hores d'atenció els dimarts 
a la tarda i s'han habilitat les 
cites exprés per certificats de 
pensions i de targetes sanitaries 
europees. 

HABITATGES SOCIALS 

LA DADA 

CITES A L'OCTUBRE 

Les cinc oficines de I'INSS de 
Lleida van gestionar el mes 
d'octubre passat fins a 3.600 
cites, que equival a 28 cites ca
da hora, segons les dades de la . 
subdelegació del Govern. 

Des de la subdelega
ció del Govern a Lleida, 
van assegurar que du
rant aquest últim any, 
les soHicituds per obte
nir l'ingrés mínim vital 
(IMV) s'han multiplicat i 
representen la majoria de 
les que es tramiten. 

Andorra comprara edificis buits per 
oferir pisos de lloguer assequibles 
C.SANS 
1 ANDORRA LA VELLA 1 El Govern 
d'Andorra impulsa un pro
grama per comprar i llagar 
edificis en desús, a fi d'oferir 
a la ciutadania habitatges de 
lloguer a un preu assequible. 
Així ho va anunciar ahir el 
ministre de Territori andorra, 
Víctor Filloy. 

Va explicar que l'objectiu 
és "crear un pare immobiliari 
públic de lloguer a preus as
sequibles" per donar resposta 

a les necessitats de la població 
¡- "promoure la rehabilitació i 
la iricorporació d'immobles en . 
desús" al mercat de lloguer. El 
Govern andorra va fer una cri
da a propietaris d'edificis dis
posats a vendre'ls o llogar-los, 
ja siguin hotels, edificis pluri
familiars o fins i tot projectes 
d'obra. 

Andorra disposa d'un pres
supost de 19 milions d'euros 
per portar a terme aquest pro
grama, deis quals onze són per 

a la compra d'immobles i els 
vuit restants, per a lloguers. 
La decisió del Govern andor
ra d'impulsar un pare d'habi
tatges públics de lloguer pot 
tenir efectes més enlla de les 
frontere~ del Principat. 

La carestía de l'habitatge a 
Andorra fa que cada vegada 
més residents al país veí s'ins
taHin a l'Alt Urgell i propicia 
una al¡;a en els preus de l'ha
bitatge en aquesta comarca 
fronterera. 
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CAMPANYES SOLIDARITAT 

Demanen ajuda per acdnseguir un gos 
d'assistencia pera un nen de Bellpuig 
El Gabriel té trastorn de l'espectre autista i busca 25.297 € amb un crowdfunding 

LAIAPEDRÓS 
1 BELLPUIG 1 Gabriel Jiménez és un 
nen de quatre anys de Bellpuig 
amb trastorn de l'espectre au
tista (TEA). La seua mare, la 
Jessica, va explicar ahir aquest 
diari que el Gabriel és un nen a 
qui li costa socialitzar-se, amb 
tendencia a escapar-se i amb 
dificultats per dormir. La fa
mília demana ajuda per acon
seguir un gos d'assistencia, ja 
que "l'ajudaria a integrar-se a 
la societat". En aquest sentit, la 
Jessica va detallar que "sortir 
a fer un tomb o anar al super
mercat ens suposa ara un gran 
esfor~ i és un perill, ja que el 
Gabriel surt corrents i travessa 
la carretera sense mirar o desa
pareix sense més ni més o quan 
va a un supermercat si es distreu 
amb alguna cosa, se'n va sense 
avisar". Després de parlar-ho 
ambla psicóloga del nen, van 
pensar que un gos d'assistencia 
podría ajudar-lo en el seu día 
a dia i el petit guanyaria con
fian~a. Així dones, aquest gos 
evitarla conductes de fuga en els 

passejos familiars a través d'un 
sistema d'ancoratges i aportaría 
"seguretat, tranquiJ.litat'i esta
bilitat" a les sortides al carrer 
amb el Gabriel. Així mateix, 
!'animal contribuira en la seua 
relaxació mitjan~ant la pressió 
que exerciria sobre el Gabriel 
ajudant-lo amb el seu sentit de la 
propiocepció, proporcionant un 
estat de calma i creant un vincle 
de tranquiHitat amb el gos. El 
problema és que un gos d'assis
tencia té un cost important, més 
de 25.000 €. Peraquesta raó, la 
família del Gabriel ha posat en 
marxa una campanya de recap
tació de fons a la plataforma de 
crowdfunding www.migrano
dearena.org/reto/4-patas-pa
ra-gabriel per aconseguir part 
del finan~ament. Per a l'ensinis
trament i l'acompanyament al 
Gabriel, la família compta amb 
la coHaboració de l'ONG Do
gPoint, especialitzada en l'ajuda 
a farmlies de nens amb TEA. La 
campanya acaba de comen~ar i 
porta 200 € recaptats de 25.297 
i queden 710 di es per finalitzar. El petit Gabriel, de 4 anys, en una foto de fa uns mesos. 

GASTRONOMIA INICIATIVES 
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La diabetis creix a 
Espanya un 6o/o en 
només deu anys 
1 MADRID 1 La diabetis continua 
en augment i en els últims 
deu anys el crei~ement h a 
situat Espanya com el segon 
país d'Europa amb més pre
valen~a. Actualment a Espa
nya hi ha més de cinc milions 
de persones amb diabetis, de 
les quals més d'l,S milions 
no sap que en tenen i cada 
any sorgeixen 40.0.000 nous 
casos. 

ACTIVIDIDES 

Classes de cuina de 
Nadal amb sortejos 
a Ciutat Jardí 
1 LLEIDA 1 L'associació Pallars, 
al196 d'Enric Farreny, ha or
ganitzat el 25 de novembre 
a les 17.30 hores classes de 
cuina nadalenca a carrec del 
xef Enrie Milla del restaurant 
El Dien. També l1i haura sor
tejos de productes de La Ba
laguerina, cellers Sommos, 
Mobles La Ganga-Bellvís, 
Centre Bellesa i Salut Mari
ona Martí i Perruqueria Jo
vita, entre d'altres. 

El Pallars dona a coneixer productes km O 
amb un Sopar de I'Oii i un seminari 

La Pobla va acollir divendres el tercer Sopar Gastronomic de I'Oii. 

1 LA POBLA DE SEGUR 1 El Molí de l'Oli 
de la Pobla de Segur va acollir el 
cap de setmana passat la tercera 
edició del Sopar Gastronomic 
de l'Oli, que van organitzar el 
projecte Al Teu Gust, l'associa
ció Apat, Oli Pallars i l'ajunta
ment de la Pobla de Segur. 

El sopar va consistir en una 
degustació dels olis de Cal Por
talé, Cal Boix i Cal Borrech 
amb tres entrants, un primer, 

dos segons i postres. En totes 
les propostes, elaborarles pels 
xefs de la Cuineta de la Pobla 
de Segur, la Casa Masover de 
Buira i !'Hotel Solé amb la coHa
boració de membres de l'Escola 
d'Hoteleria del Pallars, l'oli va 
ser el protagonista. 

Així mateix, cuiners del Pa
llars imparteixen el seminari 
Cuinem talent, per posar en 
relleu el talent que hi ha als fo-

gons d'aquestes comarques. La 
formació, que dura quatre dies, 
vol aportar les eines necessaries 
per coneixer els productes de 
proximitat i la manera d'incor
porar-los a la cuina. 

Dolors Echalar, tecnica del 
projecte Al Teu Gust, va rei
vindicar el paper deis xefs, que 
"cuinen i defensen" aquests pro
ductes de primera qualitat a les 
cartes deis seus restaurants. 
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