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"Cal reestructurar a fons l'atenció 
primària per atraure metges 
que vulguin treballar al territori" 
El Col·legi de Metges de Lleida alerta de la falta de professionals 
davant futures jubilacions i demana millors condicions laborals 
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docents, fer una millor tutoritza
ció dels residents a les guàrdies 
i potenciar la investigació. "Aquí 
tenim I'IRBLieida i crec que hem 
d'apostar pel model de la inves
tigació", assenyala. L'edat de ju
bilació dels professionals se situa 
en els 66 anys, segons el cens del 
2021. Els pròxims 10 anys, està 
previst que es jubilin cada any 
una mitjana de 52 metges, un fet 
que preocupa el col·legi. El nom
bre més alt es preveu l'any 2025 
(75) i el més baix el 2028 (34). 
El 2023, es jubilaran 63 metges i 
aquest any 49. 

La vocal de la Junta del Col·le
gi Oficial de Metges de Lleida, 
la doctora Maria Chiné, assegu
ra que cal reestructurar "a fons" 
l'atenció primària per atraure 
metges davant la falta de profes
sionals que aposten per la medi
cina familiar. Aquestes declara
cions arriben després de conèixer 
que 10 de les 16 places MIR de 
medicina familiar i comunitària 
a Lleida han quedat vacants. Chi
né ho atribueix a diferents fac
tors, entre ells al fet que es tracta 
d'una especialitat "infrafinança
da" i a les pèssimes condicions la
borals, "molt precàries" dels pro
fessionals. El sindicat de Metges 
de Catalunya va alertar dilluns 
que a tot Catalunya han quedat 
vacants 71 places de medicina 
familiar i va demanar a Salut una 
cimera d'urgència per abordar la 
situació. Cal contextualitzar, que 
Catalunya és la comunitat amb 
més places sense cobrir, seguida, 
a molta distància, per Castella i 
Lleó (45) i Extremadura (40). 

FOTO: Departament Salut I El conseller Argimon atén els mitjans durant una visita al CAP d'Almacelles 

Per la seva banda, el conseller 
de Salut, Josep Maria Argimon, 
considera que els incentius del 
seu departament va llançar per 
encoratjar els candidats a metges 
interins residents (MIR) a escollir 
una plaça de medicina familiar a 
Catalunya han funcionat, malgrat 
l'alt nombre de vacants que han 
quedat sense assignar. Davant la 
necessitat de reforçar l'atenció 
primària amb més metges i asse
gurar el relleu generacional, Salut 
va llançar incentius entre 5.000 i 
9.000 eu ros anuals. Des del Col·legi de Metges 

consideren que cal fer una major 
campanya de difusió de les places 
vacants i consideren que el clima 
sociopolític "no ajuda" a atraure 
talent d'altres comunitats. El De-

parta ment de Salut ha augmentat 
aquest any les condicions salarials 
del MIR, encara que Chiné afirma 
que a Lleida continuen sent in
feriors respecte a altres llocs de 
Catalunya, un fet que acaba con-

dicionant a l'hora d'escollir les 
places, sosté la doctora. 

En aquest context, apareix un 
altre problema: l'elevat nombre 
de professionals que es jubilaran 
els pròxims anys. "La demogra-

Colau veu "un despropòsir les 
negociacions pels Jocs d'Hivern 
L'alcaldessa de Barcelona, Ada Co
lau, va qualificar de "despropòsit" 
les negociacions fallides per pre
sentar candidatura per als Jocs 
d'Hivern. "S'imaginen que un pro
jecte liderat des de BComú esti
gués passant e l'via crucis' que es
tan passant els Jocs liderats per la 
Generalitat, amb totes les desavi
nences i amb la consulta retirada 
a l'últim moment?", va preguntar 
retòricament a una entrevista a 
La Vanguardia. L'alcaldessa recla-

ma que el projecte compleixi "uns 
requisits mínims" i que "sigui sos
tenible i no faci mal al territori ni 
al medi ambient". 

L'alcaldessa va carregar contra 
la Generalitat i el govern espanyol 
per fer "deixadesa de funcions" i 
per haver estat "en paràlisi durant 
anys". "Barcelona ha de liderar i 
obrir camí i així segur que es po
saran les piles més ràpid", va dir. 
Segons Colau, l'actual"estabilitza
ció" de la política en clau nacional 

fa que la Generalitat "hagi de res
pondre de les seves responsabi
litats i obligacions". "Aragonès va 
assumir uns compromisos amb 
mi que no s'estan complint", va 
retreure Colau, que es va referir a 
temes com la manca d'inversió en 
habitatge o mobilitat. 

Sobre una possible consulta a 
Barcelona, Colau també va remar
car que de moment no existeix un 
projecte sobre el que es puguin 
pronunciar. 

fia és molt desfavorable; si no 
atraiem residents que es vulguin 
quedar al nostre territori tin
drem un greu problema. Estem 
molt preocupats", alerta Chiné, 
qui aposta per millorar les unitats 

Tot i no haver cobert totes 
les vacants, el conseller Argimon 
s'ha compromès a continuar 
treballant per enfortir l'atenció 
primària els pròxims anys. 
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La colla· castellera Malfargats 
de P llars, amb problemes per 
constituir-se per culpa del Covid 
La represa de l'activitat ve marcada per la falta de canalla i 
d'altres membres a les petites agrupacions de tot Catalunya 
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Els castells tornaran a les places 
aquest 2022 després de dos anys 
de dificultats per la pandèmia. So
bre el paper, el nombre de colles 
es manté estable amb un cente
nar d'actives, però tot fa pensar 
que la pandèmia els passarà fac
tura. Segons la Coordinadora de 
Colles Castelleres de Catalunya, 
n'hi ha una quinzena que tindran 
dificultats per fer actuacions però 
encara és aviat per parlar de dis
solucions. Entre els reptes que te
nen sobre la taula, les colles des
taquen a I'ACN la falta d'un relleu 
per a la canalla i la dificultats per 
recuperar tots els membres que 
tenien abans del Covid. 

Els Malfargats de Pallars són 
una de les colles que poden te
nir dificultats per constituir-se. La 
pandèmia els va agafar poc des
prés de constituir-se. De fet, la 
colla es va crear l'any 2018 amb 
l'objectiu d'aglutinar els veïns del 
Sobirà i el Jussà i portar la tradició 
castellera a aquestes comarques 
de muntanya. 

La seu primer es va situar a 
Sort, posteriorment es va traslla
dar a la Pobla de Segur i més en
davant a Tremp. Quan semblava 
que s'havien estabilitzat en una 
població del Pallars -amb una 
trentena de membres estables
i tenien el repte de deixar de ser 
"colla en formació" va arribar 
el Covid i l'objectiu es va veure 
truncat. Gabriel Capó, cap de co
lla Malfargats de Pallars, recorda 
que havien esgotat dos dels tres 
intents per ser colla castellera, 
que passava per aconseguir un 
castell de 6. Amb el retorn a la 
normalitat, se'ls ha concedit un 
any de pròrroga per assolir-ho. 
De fet, van estar fent assajos a 
Lleida durant l'Aplec del Caragol, 
amb l'assessorament dels Caste
llers de lleida. 

Capó reconeix la dificultat als 
Pallars per reunir gent, que expli
ca per una demografia baixa i la 
nul·la tradició castellera. Amb tot, 
la colla reprèn amb il-lusió els as-

FOTOS: Marta Uuvich (ACN) I La canalla de la colla rebent instrucions d'una castellera. A la dreta, un dels enxanetes en un assaig 
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sajos i veu com a cada assaig s'hi 
suma més gent. Tot, amb l'objec
tiu de "fer del Pallars una terra 
de castells". El cap de colla confia 
que durant l'any podran arribar a 
reunir una cinquantena de perso
nes a la colla i oferir els primers 
castells de 6 pisos, que els per
metria deixar enrere la camisa 
blanca i lluir la groga, l'escollida 
pel grup. 

Mentre les colles grans inicien 
temporada amb garanties, a les 
petites els costa més. Es preveu 
un degoteig de colles que acabin 
tirant la tovallola per no assolir 
els mínims. "Els donem aquest 
any de carència perquè s'ho pren
guin amb calma i l'any que ve de
cideixin què fer; cal arribar a uns 
mínims -estructures no inferiors 
als 6 pisos ni pilars per sota dels 
4- per dignitat i respecte al món 
casteller", apunta el president de 
la CCCC, Joan lbarra, membre de 
la Colla Vella de Valls. El fet caste
ller, alliberat de restriccions, veu 

Es preveu que 
hi pugui haver 
un degoteig de 
colles que tirin 
la tovallola 
per no assolir 
els mínims 

el Concurs de Castells de Tarra
gona com una bona prova de foc 
per prendre el pols al col -lectiu i 
calibrar l'estat de forma de les co
lles. "Sóc optimista i crec que els 
castells grans tornaran, es tracta 
de mantenir la massa social que 
teníem al2019, és més important 
tenir un bon gruix de colles que 
no pas fer el 3 de 10, que també 
ho és, d'important!", conclou. 

FOTO: M. Uuvich (ACN) I El cap de colla dels Malfragats, Gabriel Capó 
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