40

SEGRE
Dissabte, 7 de febrer del 2015

SOCIETAT

GUIA

LEGISLACIÓ MEDICINA

GASTRONOMIA ENOLOGIA

El Canadà legalitza el suïcidi
assistit a malalts terminals

Els vins catalans, per
primera vegada els
més venuts a Catalunya

El Tribunal Suprem dóna un termini d’un any a les autoritats per
esmenar la normativa || Els nou jutges hi voten a favor
EFE

❘ TORONTO ❘ D’aquí a dotze mesos
el suïcidi assistit per metges serà legal al Canadà després que
elTribunal Suprem del país considerés ahir que la prohibició actualment en vigor és anticonstitucional perquè nega “el dret a
la vida, la llibertat i la seguretat
de l’individu”. La decisió de la
màxima autoritat jurídica del
Canadà va ser comunicada ahir
a la seu del Suprem a Ottawa i
immediatament va rebre els
aplaudiments de grups a favor
de l’eutanàsia, mentre que els
oposats a la mesura van expressar el rebuig i preocupació per
les repercussions. El govern conservador del primer ministre canadenc, Stephen Harper, que
s’oposa a qualsevol mesura que
permeti l’assistència mèdica al
suïcidi, es va mantenir en silenci durant hores. Finalment, el
ministre de Justícia, Peter MacKay, va emetre un comunicat en

LES CLAUS

La llei
❚ El Tribunal Suprem del Canadà
va decidir ahir legalitzar que els
metges puguin ajudar a morir
pacients en estat terminal i va
donar un termini d’un any a les
autoritats per esmenar la normativa.

El govern
❚ El govern conservador afirma
que s’assegurarà que s’escoltin
totes les perspectives.

Gir de 180 graus
❚ La decisió suposa un gir de 180
graus a la decisió que el mateix
tribunal va prendre l’any 1993
quan va rebutjar la demanda de
Sue Rodríguez, una dona que es
trobava en estat terminal, que se
li permetés el suïcidi assistit.

el qual va assenyalar que
“aquest és un tema delicat per
a molts canadencs, amb creences molt arrelades en els dos
bàndols”. “Estudiarem la decisió per assegurar que s’escolten
totes les perspectives d’aquest
difícil tema”, va afegir MacKay.
Encara que els nou jutges delTribunal Suprem van declarar de
forma unànime que la prohibició per la qual els metges no poden ajudar a morir pacients terminals o que pateixen “un sofriment intolerable” és anticonstitucional, també van concedir un
termini màxim de dotze mesos
per canviar les lleis. El diputat
conservador Steven Fletcher, tetraplègic des del 1996 i que va
trencar la disciplina del seu partit al declarar-se a favor de la legalització del suïcidi assistit, va
recordar avui que les enquestes
assenyalen que el 85 % de la població dóna suport al final
d’aquesta prohibició.

❘ BARCELONA ❘ Per primera vegada des que existeixen dades de consum del vi, els caldos catalans s’han convertit
en els més venuts a Catalunya. Una tendència que s’ha
notat tant en restaurants
com en supermercats o botigues especialitzades. Un
dels motius és l’aposta del
públic pels productes de proximitat, segons va informar
ahirTV3. Paral·lelament, segons les dades de consum
Nielsen publicades per la
Generalitat, relatives al període del novembre del
2013 al novembre del 2014,
els vins catalans són líders
al mercat de Catalunya, amb

una quota de mercat de gairebé el 34% amb un increment de 3,8 punts percentuals (18,4% del volum) respecte al mateix període de
l’any anterior.Aquestes dades demostren una tendència alcista en els últims cinc
anys, al passar del 27,8% al
33,7% en el període indicat.
Pel que fa al mercat interior del vi amb DO, el conjunt de les 11 denominacions d’origen catalanes augmenten la participació 0,3
punts percentuals, arribant
al 6,71%, la qual cosa les situa al cinquè lloc del rànquing.
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El PSC presenta
un informe de
desigualtats
❘ LLEIDA ❘ La portaveu adjunta del
Grup Parlamentari Socialista
i secretària d’Ocupació i Polítiques Socials del PSC, Eva
Granados, va presentar ahir a
Lleida l’Informe Social 2014.
Desigualtats i exclusió social
a Catalunya. Prèviament, va
visitar diferents entitats i centres socials com l’Associació
Alba deTàrrega, el servei Maternoinfantil de Lleida o la
Junta del Col·legi de Treball
Social.

Les dones d’Alfarràs celebren les Àguedes
❘ ALFARRÀS ❘ Les mestresses de casa d’Alcarràs van celebrar
ahir un animat berenar de Santa Àgueda. Les dones de la
població no van voler perdre’s aquesta tradició en la qual
elles són les protagonistes absolutes.

Foto de família de la visita de Granados a l’Associació Alba de Tàrrega.

El senyor

Josep Maria Casals Ribes
Ha mort el dia 6 de febrer del 2015, als 59 anys.
(E.P.D.)
La seva esposa, Rosa Maria Comas; fills, Biel i Joana; mare, Maria; mare política,
Maria Jesús; germans, Antonio i Neus, Albert, Jesús i Pili, Alberto i Izaskun;
nebots i família tota, assabenten els seus amics i coneguts de tan sentida pèrdua
i els que preguen el tinguin present en el seu record i oracions.
La cerimònia religiosa tindrà lloc avui dissabte, dia 7, a les 11.15 hores, a
l’església parroquial de Butsènit.

Comencen a pintar les parets dels pisos socials
❘ LLEIDA ❘ Pintors professionals han començat a pintar les façanes i a fer els acabats de les parets i portes interiors de
l’edifici dels pisos socials del Seminari.

Relleu a la comunicació del bisbat de Lleida
❘ LLEIDA ❘ El periodista Jordi Pérez és el nou delegat de Mitjans de Comunicació del bisbat de Lleida en substitució
de Carles Sanmartín. Fins ara hi era tècnic.

Venut el Gauguin més car de la història
❘ NOVA YORK ❘ La pintura Quan et casaràs?, de Gauguin, és la
més cara venuda al ser comprada per 300 milions.

La filla de Whitney Houston, en mort cerebral
DM: Tanatori Jardí La Lleidatana. Camí de Montcada, s/n. Sala 1.
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❘ ATLANTA ❘ La filla de la cantant Whitney Houston, Bobbi
Kristina Brown, es troba en mort cerebral.

