
El cicle de conferències Solsona
Co, emmarcat en el Pla director de
promoció econòmica de la ciutat,
farà èmfasi en la banca ètica i el tu-
risme com a motor d’ocupació.
Després del parèntesi estival, el
proper 24 d’octubre es reprendrà
el cicle amb una conferència sobre
la cooperativa de serveis financers
Coop 57. La regidoria de Promo-
ció Econòmica, a més, ha previst
analitzar l’experiència de Triodos
Bank i abordar el turisme com a
motor econòmic i de creació d’o-
cupació. 

El dimecres 24, a dos quarts de
nou del vespre, Ramon Pasqual, lli-
cenciat en Ciències Econòmiques
i Empresarials per la UAB, amb ex-
periència professional en diverses
cooperatives de consum, treball i
serveis i coordinador de Coop 57
pronunciarà una conferència so-
bre aquesta cooperativa de serveis

financers, que promou l’estalvi
ètic i destina els seus recursos a do-
nar préstecs a projectes d’econo-
mia social i solidària. En la segona
conferència prevista, que es farà el
5 de novembre, el consultor expert
en desenvolupament turístic i res-
ponsable de l’empresa DCB Tu-
risme, Josep Capellà, parlarà del
turisme com a eina per dinamitzar
l’ocupació i la competitivitat. 

Finalment, el 20 de novembre,
a la mateixa hora i el mateix lloc,
Solsona Co proposa la conferència
«Triodos Bank: la banca ètica, una
altra manera d’entendre els bancs»,
a càrrec d’Isabel Sánchez, directora
territorial d’aquesta entitat finan-
cera a Catalunya. En aquesta dar-
rera xerrada es reflexionarà so-
bre com l’economia pot posar-se
al servei de les persones i no a la in-
versa, amb una visió més humana
de la relació de la societat amb els
diners. 
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La banca ètica i el turisme 
centren el nou cicle de
xerrades de Solsona Co

Programen un cicle de formació
per assistir persones grans

En el marc del Projecte Dones i
Gent Gran (que es presentarà el
proper 25 d’octubre a l’auditori
de la sala polivalent de Solsona),
l’Arada organitza un cicle de for-
mació d’assistència a les perso-nes
grans i a la llar, que tindrà tallers
pràctics d’orientació i promoció. 

El primer mòdul es divideix en
tres sessions i duu per nom «Eines
per a la qualitat del servei i idees de
negoci». Té una durada total de
nou hores i inclou coneixement de
l’entorn, habilitats personals i al-
tres serveis a les persones grans i
les llars. En els dos primers casos,
les sessions es duran a terme a l’au-
ditori de la Sala Polivalent, mentre
que la tercera sessió (prevista per

al 13 de novembre) es farà al san-
tuari de Pinós. El segon mòdul
també consta de nou hores desti-
nades al «Procés empresarial i re-
cursos per a la gestió». S’imparti-
rà en tres sessions, la primera de la
qual versarà sobre gestió empre-
sarial aplicada a l’oferta de serveis
a les persones grans i a la llar i es
durà a terme al CRO de Calaf. La
resta de sessions es faran a l’audi-
tori de la Sala Polivalent. El preu de
la matrícula és de quinze euros (és
subvencionat i amb possibilitat
d’adaptació). Cal formalitzar les
inscripcions abans del 26 d’octu-
bre a les 2 del migdia. Es pot fer a
través de l’adreça de correu elec-
trònic enfilat@larada.net.
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El bisbe creu que si Catalunya s’independitza la Santa Seu hauria de moure fitxa

Novell diu que amb l’estat propi
caldria una conferència catalana

El bisbe de Solsona, Xavier No-
vell, va assegurar ahir que amb una
hipotètica Catalunya independent
la Santa Seu hauria de plantejar-se
la creació d'una conferència epi-
scopal catalana.

«Si Catalunya fos un país inde-
pendent, afectaria l'Església catò-
lica catalana perquè probable-
ment aquest país desitjaria tenir re-
lacions diplomàtiques amb la San-
ta Seu, i probablement la Santa Seu
hauria de pensar la possibilitat
de crear una conferència episco-
pal pròpia d'un país nou», va dir. 

Novell va fet aquestes declara-
cions als mitjans de comunicació

responent a preguntes dels pe-
riodistes a la Diputació de Lleida,
on va visitar al president, el con-
vergent Joan Reñé, per parlar so-
bre el patrimoni arquitectònic de
parròquies i ermites de les co-
marques lleidatanes.

També va remarcar que la in-
dependència afectaria el finan-
çament perquè ara mateix l'Es-
glésia Catòlica a Catalunya es fi-
nança a través dels impostos dels
ciutadans i dels donatius de la
gent. «Els impostos dels ciuta-
dans estan vehiculats a través de la
Hisenda espanyola, que lliura els
diners a la Conferència Episcopal
Espanyola, que, a través d'una fór-

mula que està pactada per tots els
bisbes d'Espanya, es distribueix
proporcionalment a les diòcesis»,
va precisat. El bisbe va remarcar
que l'Església no ha de posicionar-
se políticament i que el bisbe ha de
ser-ho de tots. «Jo l'únic que re-
cordo són els drets dels ciutadans
a escollir totes les opcions que
són legítimes, i l'església no ha de
defensar cap d'aquestes opcions»,
va afirmar. Per a Novell, «l'Església,
com deia el bisbe (Sebastià) Alta-
vull, ha de respectar el que de-
mocràticament decideixin els ciu-
tadans, sempre que respectin els
drets fonamentals de la persona».

El prelat va aclarir que si de-

mocràticament els ciutadans de-
cideixen una opció, no d'organit-
zació política sinó d'organització
social, que sigui contrària als drets
humans, l'Església ha de queixar-
se i denunciar-ho. «Sobre l'orga-
nització política d'un país, l'Es-

glésia no té cap opció prèvia. Per
tant, allò que democràticament de-
cideixen els ciutadans s'haurà de
reconèixer perquè la nostra missió
no és organitzar políticament la so-
cietat sinó acompanyar la gent a
trobar un sentit a la vida»
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El Consell Comarcal del Solso-
nès va atendre dilluns al vespre la
petició reiterada d’un grup de ve-
ïns de la vall de Lord que recla-
maven explicacions sobre el can-
vi d’infermera del subCAP de la
zona, que ha estat rellevada des-
prés de prop de 20 anys exercint en
aquest lloc de treball. El Consell,
per mitjà d’un comunicat (la tro-
bada amb una representació dels
veïns era tancada a la premsa), ex-
plica que la diplomada en infer-
meria Estrella Lavado «seguirà
treballant amb la mateixa catego-
ria laboral al Centre Sanitari del
Solsonès» i argumenta el trasllat a
Solsona de la professional a «un
moviment intern, previst en el
conveni laboral del Centre Sani-
tari», atès que la plaça, abans co-
berta per l’ICS, ha passat a mans de
l’ens solsoní.  

Solà va explicar dilluns al vespre
davant prop d’una trentena de
veïns la cronologia laboral de la
que fins fa unes setmanes ocupa-
va la plaça d’infermeria del sub-
CAP de Sant Llorenç de Morunys.
El president comarcal explica que
«des del mes d’abril del 1999 la se-
nyora Estrella Lavado treballava a
l’Equip d’Atenció Primària de l’À-
rea Bàsica de Salut del Solsonès,
ocupant una plaça interinament
que no comportava la titularitat en
propietat en l’esmentat equip i
depenent de l’Institut Català de la
Salut». Arran d’això, el Consell ex-
plica que «se li va comunicar a la
senyora Lavado la rescissió del
contracte». És aleshores quan el
Centre Sanitari del Solsonès, «ate-
ses les necessitats de l’entitat, vol

continuar comptant amb els ser-
veis d’aquesta professional». D’a-
questa manera, ha treballat per
aconseguir el finançament perti-
nent per tal de cobrir aquest lloc de
treball. El trasllat doncs s’explica
pel fet que «aquesta persona no ha
estat personal del Centre Sanitari
sinó que ho ha estat de l’ICS»,
motiu pel qual s’ha realitzat un
moviment intern, «previst en el
conveni laboral del Centre Sani-
tari», amb un procediment al qual
s’hi han presentat cinc treballa-
dores de l’entitat que disposen de
plaça en propietat i amb antigui-
tat al Centre Sanitari per cobrir la
plaça de Sant Llorenç. El Consell
exposa que «la senyora Lavado
no té possibilitats d’accedir a
aquest lloc de treball ja que no dis-
posa d’antiguitat al Centre Sanita-
ri» atès que, com s’ha esmentat,
sempre ha estat personal interí
de l’ICS. 

Amb aquest procediment, el

lloc de treball d’infermera del sub-
CAP de la vall de Lord s’ha assig-
nat a la professional Maria Sala i
Jounou, mentre que Estrella La-
vado «seguirà treballant amb la
mateixa categoria laboral al Cen-
tre Sanitari del Solsonès ateses
les necessitats del centre», explica
el Consell en un comunicat. 

Segons ha pogut saber aquest
diari, els assistents a la reunió van
agrair la visita dels responsables del
Centre Sanitari i del Consell Co-
marcal i van fer palesa la gran
professionalitat i vàlua humana
d’Estrella Lavado, la qual durant
prop de vint anys ha estat la infer-
mera del poble. A la reunió, a més
de Muntada i Solà, hi van prendre
part l’alcalde de Sant Llorenç de
Morunys i metge titular del sub-
CAP, Enric Roures, i el diputat
provincial i alcalde de la Coma i la
Pedra, Marc Escarré, a més d’altres
representants del Consell i dels
consistoris de la vall. 
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El Consell atribueix el canvi
d’infermera de la vall de
Lord a la promoció interna
Joan Solà i Albert Muntada atenen la petició dels veïns i exposen els

motius del polèmic moviment de personal, que havia generat queixes


Els veïns havien acordat demanar explicacions en una reunió a la plaça
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Novell i Reñé, durant la trobada que van tenir ahir a la Diputació
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