
Gu· 1 pag. 40 

Montserrat demana perdó per la pederastia 
Un informe detecta un segon cas d'abusador sexual a l'abadia 

Montse Pifarré i Paco Cerda, 
edils més rics de la Paeria i 
Elena Ferre, la més pobra 
Declaració 11 El web 
de l'ajuntamenl de 
Lleida publica els 
béns que afirmen 
tenir els 27 regidors 

Alcalde 11 Pueyo 
no és titular de cap 
habitatge, té un BMW 
del 2006 i 47.000 
euros al banc 

L'ajunta ment va fcr pública Pifarré (ERC), Paco Cerda (Jx
ahir al seu web (www.paeria. Cat), Maria Burrel (Cs) i Xa
cal) In dcclnrnció de béns i vicr Palnu (PP). Pcr contra, 
act ivitats de tots e ls ed ils i els que tenen menys béns són 
d 'aquesta informaci6 es des- Elena Ferre (Comú), amb no
prcn que cls rcgidors més rics més 620 euros, i Ignasi Amor 
són, pcr nqucst ordrc, Montsc (ERC), amb 800. 

LLEIDA I 7 

Boletaires troben una granada 
i se l'emporten a la cistella 
La carreguen tres quilometres a sobre fins a un refugi de l'Ait Urgell 
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llemo Hardi se'n va a Fran~a el 
2020 i acomiadara 60 lleidatans 
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lnversió de 2,S 
milions a !'hospital 
deTremp 
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El Centre de 
Mercaderies de 
Lleida guanyara 
22 ha i creara 
600 llocs de treball 
Al Camf deis Frares i es 
d issenya ra a dema nda 

La Generali tat va a nu nciar 
ahir l'a mpliació de la Cent ral 
Integrada de Mcrcadcrics ClM 
Lleida, al costal del polfgon del 
Camf deis Frares, amb 22 hecta
rees. El secrctnri d' lnfrncstruc
tures 1 Mobilitat, lsidre Gavfn, 
va d ir que su posa ra la crea ció 
de 600 llocs de trcball i es dis
scnynrñ a demanda del sector. 
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TRIBUNALS SENTENCIA 

Dos empresaris pagaran 420.000 
euros per la mort d'un lleidata 
Accepten sengles condemnes de cinc m esos de presó 11 L'empleat, de 29 anys i veí 
de Lleida, va morir per culpa de l'impacte d'una pala de carrega a Esplús 
A. GUERRERO 
1 LLEIDAJOSCA 1 El jutjal penal nú· 
mero 2 d'Osca ha condemnat 
a sengles penes de cinc mesas 
de presó dos e mpresa ris per 
l'accidenllaboral mortal d'un 
veí de Lleidn el 25 de maig del 
2016 a Esplús a causa de !'im
pacte d'una pala de cilrrega. Els 
dos condemnats també pagaran 
una indemnització de 420.000 
euros als familiars de la víctima, 
representats pellletrat Enrie Ru
bio, coma autors d 'un delicte 
social en concurs amb un delic· 
te d'homicidi per imprudencia 
greu. 

Va ser un judici pcr confor· 
mitat que es va celebrar dcsprés 
de l'acord entre la Fiscalia, la 
defensa i l'acusació particular 
i també es va acordar la sus· 
pensió de la pena de p1·es6 pea· 
un período de dos anys ambla 
condici6 que no delinqueixin 
en l'esmcntat termini i abonin 
la suma fixada en concepte de 
rcsponsabilital civil. 

L'accident es va produir cap 

LESCLAUS 

L'acclde nt •s va produlr • n una finca d 'Esplús (foto(. 

Acddent el2016 
l l'accldent laboral es va produlr 
el25 de malg de l'any 2016 en 
una finca d'Esplús. Al treballa· 
dor li va caure a sobre una pala 
de c~rrega arran d'una avarla 1 
va morir. 

Delicte 
1 Els empresarls han estat con· 
demnats per un delicte social en 
concurs amb un delkte d'homi· 
el di per lmprudénda greu. 

Acord 
1 El jutjat penal 2 d'Osca va ce
lebrar un judlcl per conforml· 
tat després de l'acord entre les 
pam. 

Conde m na 
1 Han acceptat cinc mesos de 
presó 1 el pagament d'una In· 
demnltzacló de 420.000 euros 
als familiars de la víctima. 

ACORD 

Fiscalía, defensa i acusació 
van arribar a un acord i 

el circuil sen se olí, "la qual cosa 
va produir la caiguda automil· 
tica de la cullera sobre e l tre
ballador", segons consta en la 
sentencia a que ha tingut accés 
aquesl periodic. 

Cinc persones mortes aquest any 
en sinistres laborals a Ponent 

es va celebrar un judicl 
per conformitat 

a les 14.00 hores en una finca 
d'Esplús quan l'empleattrebn
llava amb una pala carregadora 
i va comprovar que perdia oli 
del sistema bidrii.ulic del bra~ 
carregndor. L'home va proce
dir a reparar l'avaria puantla 
pala amb la cullera a ixecada i 
coHocant·sea sota. Va sol·licitar 
l'ajudn d'un altre emplcat per 
canviar el maneg uf que dego· 
tavn i, a l'afluixar una femella, 
el maneguí vn so ltnr i va dcixar 

MUNICIPIS 'TOGA' 

Per tot aixo, la jutge, amb 
la conformitat de les parts, ha 
determina! que " l'accident es 
va produir perno seguir les 
instruccions del fabrica nt en 
les tasques de mantenimcnt, a 
l'haver realitzat treballs de re
paració sota la cullera de la pala 
suspesa, sen se ha ver nssegurat 
els brar;os sobre un suport ni ac· 
cionalun s istema de bloqueig 
del bastidor d'elevació". 

Així, els dos empresaris han 
estat condemnats a 5 mcsos de 
prcsó i al pagamcnt de 420.000 
euros. 

• Almenys cinc persones han 
morl aquest any en accidents 
labora ls a les comarques de 
Lleidn. L'ú ltim es va produir 
el29 d'agost, quan un veí de 
Naves de 55 anys va mol'ir 
ntropellat per la mñqu in a 
amb que treballava en un 
bose. 

Un veí de la Seu d'Urgell 
de 42 anys va perd re la vida 
a l caure d'uns vuit melres 
mcntrc trcballava en lo l-epa
roció de la te u lada d'un gim· 
nas. Un d ia abans, un operari 
de 43 anys i veí de Golmés 
va morir en una filbrica de 

La Paeria insta a posar fi a la vigilancia 
contínua deis Mossos als jutjats 
REDACCIÓ 
1 LLEIOA 1 L'alcaldc de Lleido, Mi· 
quel Pueyo, va enviar ah ir una 
ca1·ta al presiden! del Tribunal 
Supedor de Justicia de Catnlu
nya (TSJC), Jesús María Barri· 
entos, per demanar·li que "re· 
voqui l'ordre de protecció per· 
manent i presencial perpnrtdel 
cos de Mossos d'Esquadra a les 
seus judicia ls a Catalunya, de
nominal coma disposit iu Toga''. 

Aquesta mesura, en funciona· 
ment des del febre1· i que es va 

activar després que CDR fessin 
actes vandil lics com tirar fems 
als edificis judicials, ha supo· 
sat que e ls jutjats estiguin les 
24 hores del dia custodiats per 
patrulles de la policia catalana. 
Pueyo va afirmar que "aquesta 
tasco afecto de manera directa 
la disponibilitnt de Mossos, di
Cicultant la prestaci6 del servei 
públic que han de prestar n In 
dutodnnia". 

Aixl mateix, vn recordnr que 
" no s'ha p•·oduí't cap inciden! 

més". També ah ir, i en la matei
xn Línin, l'Associació Catalana 
de Municipis (ACM) va anunciar 
que ha redaclat una carta que 
hn fet arribar als alcaldes deis 

SERVE! PUBLIC 

Miquel Pueyo: uAfecta la 
disponibilitat de Mossos i 
dificulta la prestació de 
servei públic" 

palets de Bellpuig. Al juny, 
en una empresa d'Aicoletge, 
un home de40 anys va morir 
al caure a un foral i rebre un 
fort cop al cap. Finalment, 
una dona de 48 anys va mo
rir al m a ig al ser envestida 
per un camió en una empresa 
al polfgon de Les Canals de 
Lleida. 

D'altra banda, entre el ge· 
ner i e l julio! d'aquest 2019 
hi ha lu:agut 3.679 accidents 
a la província, la qual cosa 
representa un cinc per cent 
més respecte al mateix pcrí· 
ode del 2018. 

cinquanta-tres municipis runb 
jutjat perquc l'cnviln al presi· 
dent del TSJC per demannr-li 
que faci marxa enrere, aixi com 
una moci6 en elmateix sen lit 
que ha enviat a tots cls ajunta· 
ment perque, en el seu cas, sigui 
aprovada per ple. 

Set seus a Ueida 
El dispositiu Togt1 lambé :ha 

cstat c riticat duramen! pels di
ferents s indicats policials, que 
afim1en que no té senlit i que 
es deixo de prestar scrveis més 
rellevants. 

A les comarques de Lleida, 
aquesta mesura s'aplicn a Les 
scus judicials de Llcida, Ccr
vera, Balaguer, Tremp, Solsona, 
la Se u d 'Urgell i Vielha. 

LLEIDA 

URBANA 

Destrossa a 
cops un cotxe 
estacionat 

9 

llLEIOAI Lo Gu:\rdia Urbana va 
denunciar oh ir a la matinada 
un jove que va destrossnr a 
cops un vehicle que esta va 
estacional a l carrer Riu És· 
sera. Va succeir a les3.15 ha
res, quan dona va explicar 
a una patrulla que s' havia 
discutit amb la seua parella. 
Seguidament, un testimoni 
va explicar que el noi dona· 
va diversos cops i lrencava 
un retrovisor d'un cotxc. 
Poc dcsprés, els agcnts van 
localitzor el presumpte autor 
i també van comprovar els 
danys que hnvia patit el ve
hiele. Per tot plegat,l'home, 
de 20 anys i vel de Lleida, va 
ser denuncia! per un delicte 
lleu de danys. 

TRANSIT 

Circula fent 
esses i es nega 
a 'bufar' 
ttLEIOA I Lo Guardia Urbana va 
denuncinr penalment pcr un 
delicte contra la seguretat en 
el transit un conductor de40 
nnys i veí de Lleida que nhir 
n la m atinada va ser sorprl:s 
fent esses amb el cotxe i que 
es va negar a sotmetrc's al 
test d'alcoholemia. 

Els fets van ten ir lloc a les 
2.05 hores a Camf de Picos, 
a Cnppont, quru1 una patrulla 
va donar l'a lto a un vehicle 
que circulnva fenl esses. 

Els agents van demnnnr ni 
conductor que se sotmetés 
a l test d'alcohol. Tanmateix, 
s'hi va negar, per la qual cosa 
va ser dcnunciat per la vía 
penal. 

INCIVISME 

Multen per soroll 
la inquilina d'un 
pis a Ronda 
llL~IDAI La inquilina d'un pis 
del passeig de Ronda va ser 
denunciada ahir per la G uar
dia Urbana per molestar els 
vc'lns pels sorolls i la música 
que hi havia al seu habita!· 
ge. Una patrulla vn acudir a 
les 3.25 bares fins al domicili 
després de rebre una queixa 
vernal. 

Els agents van comprovar 
que les molesties eren certes, 
jaque tenia posada la músi· 
ca a un volum molt alt i que 
hi havia a ltres persones. Per 
tot aixo, van procedir a de
nunciar la inquilina pea· no 
respectar el dcscans vei:nal 
tal com preveu l'ordenan~a 
municipal de civisme. 
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COM ¡\ D¡QUES Trobenunagranadailaporten Obresperfrenareldeteriorament 
~ durant 3 quilometres a I'Ait Urgell. del castell d'Aios de Balaguer. 
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SALUT EQUIPAMENTS 

L'Hospital del Pallars a Tremp anuncia la 
major inversió en 25 anys amb 2,5 milions 
Aquest mateix any s'iniciara la reforma del bloc quirúrgic amb una aporta ció de més d'un milió d'euros 
11 Des que va entrar en servei no s'hi han fets grans millores o reformes necessaries 
R. A./ E. F. 
1 TREMP 1 L' Hospital Coma1·cal 
del Pallars ha anunciat la in
versió més gran a l centre des 
que es va inaugurar l'ediíi
ci actual fa vint-i-cinc anys, 
amb 2,4 milions d'euros des 
d 'aquest any Cins a l'any 2021. 
El centre disposa actualment 
d'uncs instol-lacions que han 
qucdat obsoletcs pel pas deis 
anys i requcreixen una millora 
signiiic:lliva pera la dinilmica 
de !'hospital i deis seus servcis 
assistencia ls. És necessa ri re-

SERVEIS 

El projecte del centre 
es basa en l'adaptació 
de les instal·lacions i 
la mi llora deis serveis 

formar el bloc quirúrgic i la pri
mero plont3 d'hospitalització, 
3mb 32 hnbitocions. 

Aquest rnateix any es pre
veu iniciar la reforma del bloc 
quirúrgic per renovar cls qujrc'i
fans i els elements de climatit· 
zació, la xarxa d'aigua i submi
nistrament elcct ric. Aquesto 
fose deis trcbal ls contemplo 
una inversió d'un milió d'eu ros. 
Al sostre de la planta tercera 
on bi ba el bloc quirúrgic s'hnn 
produ1t humitats i goteres pel 
mal funcionament i ma l estat 
de la coberta. 

A més s'ha constru'it un hc
liport, amb els e lements neces
saris peral seu correcto funci
onament: llums de senyalitzo-

ció i desaigües pluvials. També 
s'adaptara una ilrea pera paci
cnts pedjiitrics i s'ampliaran els 
cspais de consultes externos. 
En aquest sentit, es modifica
ran espais de la planta baixa 
on actualment h i ha cls nrxius 
i despatxos per convertí r-los en 
consultes ex ternes, segons es 
desprcn del projecte executiu. 
S'hauril de fcr una redistribu
ció d'aquests espais per amplia1· 
el nombre de consultes, con
sideran! cls octun ls fluxos de 
pacients i professionals (sala 
d'espera, control i passadissos). 

Les obres de millom de !'hos
pital com:ncol, que cobreix les 
necessitats sanitl\ries de les co
marques del J ussil, el Sobiril 
i I'Alta Ribargor~o, amb una 
població de referencia de més 
de 22.000 habitants de tren
ta-dos m u nicipis, no dcpen deis 
prcssupostos de la Gencralitat 
de Catalunya al disposard'una 
partida propia de la Diputació 
per n In mi llora d'equipaments 
sanitaris. 

Demanda d'espedalistes 
D'altra banda, e l grup muni

cipal de Compromfs x Tremp 
ha demanat celebrar un pie ex
traordinari per instar les au
toritats sanitaries a prendre 
mesures urgen(s en el sector 
sanitari al Pnllnrs, a causa de 
la manca de professionals, es
pecialment metges especia 1 is
tes i infermers, i perla falta de 
mantenimcnt i renovació de les 
instal-l:~cions i e ls equipaments 
sanitaris, sobretot n !'hospital 
comarcal. 

Mercocasión de Fraga • Fraga va obrir ah ir les portes de la fira 
Mercocasión, el certamen del vehicle d'ocasió que en aquesta edkió 
prcveu vendre més de 50 cotxes. La firn compta aquest any amb 
12 concessionaris que e x posen prop de 200 vehicles. 

DADA 

22.000 
USUARIS 

L'hospital comarcal del Pallars és el 
centre de referéncla d'aquests usu
aris de les comarques del Juss.\, So
bir~ i Alta Ribagor~a. 

LESCLAUS 

Reforma. Les obres del centre s'lnlciaran aquest mateix any 
al bloc quirúrgic 1 a les 32 habltaclons de la primera planta 
d'hospltalitzaci6. També es mi llorara l'~rea pedilltrica 1 els es
pals de consultes externes. 

Padents. El2018 van ingressar més de 1.950 pacients, deis 
quals 850 van requerir lntervenclons qulrúrglques, amb 49 
implants de protesl, es v~n a tendre 9.000 urg~ncles, 20.000 
visites de consultes i 1.100 sesslons de diallsl. 

lmatge d 'arxlu de !' Hospital Coma rcal del Patla rs a Tremp. 

SEGURETAT LABORAL NORMATIVA 

UGT acumula sis denúncies contra 
l'ajuntament d1Aimacelles 
M. CODINAS 
JUEIDAIEI sindicat UGT de Llci
da acumula un total de cinc de
núncies davant la lnspecció de 
Treball i una davant de In l'is
calia contra l'ajuntament d'AI
macelles per presumptament 
"incomplir de forma reiterada 
la llei de riscos laborals". L'últi
mn de les denúncies va derivar 
de l'accident que va pati r un 
trcballador de lo brigada mu
nicipall' l d'agost passat qunn, 
segons UGT, va caure-li a sobre 

un mur que eslava constwinl 
i no porta va pos al l'equ ip de 
protecció individua 1 (EPI) re
glamentari, motiu pe! qua l va 
estar ingrcssut20 d ics a la uní
tal de cures intcnsives (UCI) 
de I'Arnau de Vilanova i a día 
d'avui encara estrobo ingrcssal 
a planta. 

Perla seua parl, Josep lbarz, 
alcalde del municipi, va asse
gurar a SEGREque la brigada 
municipal disposa deis EPI re
glamenlal'Ís i que, al conttari 

del que diu el sindicat, no va 
ser un mur el que li va caurc o 
sobre al treballador sinó que 
va ser una xapa d 'encofrnt que 
es va despenjar d'una grua al 
mateix temps que va desmentir 
que estigués 20 dies ingressat a 
I'UCI, sinó que en renl itat van 
ser nou. lbarz va lo mentar que 
el sindical hagi actual d'ofici i 
unilatera lment i ho va atribuir 
a "una campa.nya electoral jn 
que hi ha eleccions sindicals a 
la vista". 
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COMUNICACIONS AEROPORTS 

Aeroports licita per a una sola firma 
la seguretat a Alguaire i la Seu 
L'objectiu és facilitar l'adjudicació, després de quedar deserta a la instal·lació 
del Pirineu 11 El concurs contempla un pressupost de més de 580.000 euros 

C. SANS 
1 LA SEU O'URGELL 1 Aeroports Pú
blics de Catalunya ha treta lici
tació en un sol concu rs el servei 
de vigilancia i de seguretat pera 
les instaHacions deis aeroports 
d'Andorrn-la Scu i de Lleida-Al
guairc. Les tasques les han esta! 
prestan! des de fa dos anys em
preses independents pero les di
ficu ltats ni procés d'ndjudicació 
de l'any 2017 per trobar una fir
ma que es volgués fe.r cilrrec de 
la gcstió de In vigili111cia a l'ac
roport de I'Ait Urgell va obli 
gar Aeroports de Catalunya a 
repetir el concurs incrementan! 
el pressupost inicial en més de 
20.000 euros. Ara, una vega da 
que estan a punt de caducat· els 
dos contrnctes {a In Seu, que es
tlt en mans d'Eulen), l'empresn 
pública ha decidit unir en un 
únic lot e ls dos serveis per po
der assegurar d'nquesta manera 
la continui'tat del servei. 

Vigililnda esporildlca La terminal de l'aeroport d 'Aigualre, dlumenge passat, quan van flnallturels vols d'estlu. 
La falta de l'esperat sistema 

d'aproximació instrumental 
amb l'ajuda d'un GPS per n 
l'aterralge d'acronnus en condi
cions de visibilitat redu'1da, que 
(!DCara estil pendent d'aprovació 
per pnrt de )'Agencia Espanyola 
de Seguretat Aeria (AESA) i a 
!'espera de vals de prava, difi
culta que les companyies ofc
reixin lrajectes comercials de 
forma regular. Aquest fet fa que 

l'horari del se1·vei de seguretat 
pera la insta 1-lació de lo Scu 
d'Urgell no sigui "fix" sinó un 
horari "a demanda i en [unció 
de les soi·Licituds de Les compn
nyies acries". 

El conlracte, que s'ha publ i
cat ara amb un pressupost de 
580.195 euros (amb impostas), 
consisteix en el control deis 
accessos de les dos infraes-

SERVEIS TELECOMUNICACIONS 

El Govern licitara 
la fibra optica 
a I'Ait Urgell 
l'any vinent 
Reunió dels edils amb 
Torra i Puigneró 

tructures i de la vigilllncia, la 
inspecció de passatgers i deis 
equipatges de mili de celler i 
el control del perlmet re de tols 
dos neroports. 

Fonts de la consclleria de Ter
ritori i Sostenibilitat van expli
car ahirque "sera mes facil tro
bar una empresa que operi de 
forma fixa a Lleida i que pun
tualmenl es desplací fins a l'ae-

roport de la Seu d'Urgell quan 
hi hagi algun vol comercial". El 
nou contractc contempla una 
durada d'un any i les empreses 
interessades poden optar fi ns 
al dia 11 d'octubre. 

No és l'únic contrae! e ú n
culat a l'aeroport de la Seu que 
ha costal adjudicar: el bar es va 
adjudicar el mes d'agost després 
de més d'un any. 

EDUCACIÓ OCUPACIÓ 
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INCIVISME 

Ataquen la seu 
d'ERC de Tremp 
amb ex<rements 
1 TREMP 1 La seu d'ERC Alt Pi
rineo 1 Aran de la localitat 
de Tremp, ubicada al carrer 
Soldeviln, vn aparcixer ahir 
al matf amb excrements d'un 
animal en un vid re a )'altura 
d'un cnrtell amb In cara de 
!'actual presiden! del partit, 
Oriol Junqueras. La forma
ció polftica va ngrair ironi
camcnt a través d'un comu
nicat que el responsable de 
l'acte no deixés els t·esidus 
de l'animnl altcrra deis cor
rcrs al mateix temps que va 
denunciar que és l'enesima 
vegada que In seu pateix 
dcspcrfcctes. 

INCINERADORA 

Nova xarrada 
a Miralcamp 
contra Tracjusa 
1 MIRALCAMP 1 La plataforma 
Aturem lo Incineradora a 
Juneda va dura tcrme di
jous passat una xanada in
formativa a Mimlcomp so
bre les consequ(mcies per al 
territori de la incineraci6 de 
residus a la nova planta de 
Tracjusa. L'acte forma part 
de la campan ya informativa 
de la plataforma a les pobln
cions afectados i va comptar 
amb uns 50 assislents, que es 
van mostrar preocupals ~er 
la contaminació actual 1 el 
risc que es vegi 3\Jgmentada 
en un futur. 

1 LLEIDA 1 El consellcr de Pol(ti
ques Digitals i Administració 
Pública de la Generalitat, Jordi 
Puigneró, va anunciar nhir el 
desplegamcnt de la fibra optica 
alllarg de la carretera C-14 a 1 
seu pos per I'Ait Urgell, que pre
veu licitar duran! ['any que ve. 
De fet, va recordar que a través 
de Xarxa Oberta de Catalunyn 
tenen la intonció de conncctar 
toles les comarques amb aques
ta tecnología duran! el 2020. 
Així bo va anunciar després 
de reunir-se nmb cls a lcaldes 
de I'Ait Urge JI a una reunió en
cap~alada pel presiden! de In 
Gcncralitat, Quim Torra, en 
el marc de l'estrategin Un pa(s 
d'oportunitt1ts, w1 país vi u. La 

La jornada va ten ir lloc a la Sala de la lmmaculada de la Seu. 

Torra 1 Pulgner6 al costat d 'alcaldes de la comarca de I'Ait Urgell. 

crcació d'ocupació per retenir 
el talen! i evitar la despoblació 
són els grans reptes de cara al 
fulur de I'Ait Urgell. Perla sena 
pnrt, !'alcalde de la Sen d'Ur
gell, Jordi Fa brega, va explicar 
que, duran t ia reunió, Torra va 
parlar de "discriminació positi
va" perque "si volem refor~ar el 
0,9% de la població que viu al 

Pirineo, que en can vi su posa el 
20% del territori, si no ho discri
mincm posilivament, serlt molt 
difícil que les polft iques pensa
d es pcr a les grans metropolis 
ens puguin ajudar". D'altra ban
da, nquest mes es .:onstituir:i la 
comissiótcrritorial de I'Ait Ur
gell per concretar els principals 
eixos de treballa la comarca. 

Empreses de I'Ait Urgell i Andorra 
animen els joves a cursar FP 
C.SANS 
1 LASEUD'URGELLI Empreses del 
sector de l'automoció i de 
l'energia de I'Ait Urgell i An
dorra van animar ahir els estu
diants de lo comarco n cursar 
estudis de Form:~ci6 Profes
sional per bones les sortides 

laborals que ofereixen en 
nquests moments. Responsa
bles d'nlgunes firmes locals 
van participar en una jornada 
sobre aprenentatge basada en 
projectes i ernprencdorio i van 
fer pública la falta de personal 
qualificat al sector. 
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LLEIDA, DE FESTA 

Els nens de Castelldans s'ho van passar de meravella ambles cucanyes. A la dreta, el periodista Uuls Caelles obrlnt les festes de Tremp. 

Que no pari la festa! 
Una desena de localitats lleidatanes obren el cap de setmana amb activitats 
lúdiques 11 Sardanes, tobogans gegants i concerts, entre les propostes 

1 LLEIOAI Vielha, Trc mp, Sol
sona, Guissona, Castelldans, 
Montgai, Bellcairc d'Urgell i 
Verdú són a lgunes de les loca
litats lleidatanes que aquests 
dies celebren les seues festes 
majors coincidint amb els úl
tims dies de l'estiu, ~poca per 
antonom~sia d'aquest t i pus de 
celebracions. A Guissona, uns 
deis protagonistcs de la jornada 
d'ahir van serels nens, que s'ho 
van passar pipa amb cls caslells 
infloblcs de la pla~a MiHenari 
i l'espectacle de Disc per Xics. 

pastissos. Els sopars populars, 
les misses, les sardanes o les re
vetlles musicals van regnar a 
Ponen t. Aquest va ser el cas de 
Montgai, on el t ret de sortida 
de les festes va len ir lloc a les 
nou de la nit amb una sardinada 
popular, que va reunir desenes 
de velns. A 1'remp, el periodista 
Lluís Coelles va obrir e l pro
grama festiu ambla lcctur:~ del 
preg6, que va precedir l'actua
ci6 deis Mal(argats del Pallars 
i el concerl de Porto Bello, que 
tenia previst posar a bailar tots 
els assistents. Més competitivos van ser 

les activitats organitzades a la 
capital de la Val d'Aran, on hi 
havia programats campionats 
de biisquet, una carrera de na
dons i un concurs de t ruitcs i 

Les activitots lúdiques con
tinuen a Castclldans, on oh ir 
les cucanyes i e ls tobogans van 
meraveUar de valcnt la canalla 
del poblc. Sardanes ala pi•~• Blsbe Be nlloch, ahlr • Gulssona. 

L•economia de Lleida, progressa adequadament? 

Amb Josep Maria Sanuy 

Entrevista: 
Jaume Saltó, presiden! de la Cambra de Co~ 1 Industria de Ueida ' de PIMEC Ueída 

Convidats: 
Mane! Uarás, V1cepreS1dent de la Cambre de Gomery 1 pres~dent del Consetl temtonal de PIMEComery a Ueda 
Ramon Grau degá d'Eng nyers Ueida, el Col·leg1 d'Englnyers Graduals 1 Englnyers Tecnics lndustrials de Uelda. 

EL DEBAT DE 
11111111111111111111 LLEIDA ACTIVA 

ESTRENA: DISSBTE 15.00 
red. DIUMENGE 23.00 

DILLUNS 16.30 
DIMECRES 13.00 

GUIA 1 39 1 

TECNOLOGIA 

Facebook 
llan~a als EUA 
una app per 
trobar parella 
1 WASHINGTON 1 Facebook va 
Llan5ar ah ir als Estats Units 
Datwg, una aplicació per aju
dar els seus usual'is a !robar 
l'amor. Lo companyia vo ns
senyalar que els usuaris de 
18 anys o més tindran l'opor
tunitat d'accedir a un servei 
por dissenyar un perfil de ci
tes basal en els suggeriments 
de Facebook. L'aplicaci6 ja 
cstil disponible en 19 pa'isos 
m.és, entre els quals l'A rgen
tina, el. Brasil, Tailandia o 
Filipines, i lenen previst po
sar-la en mnrxa a Europa a 
comen~aments de l'any que 
ve. Els usuaris no rebran per
fils de cites dels seus a mies de 
Facebook lleva! que utilil'zin 
l'opció Secrel Crush. 

NATALITAT 

Una dona 
de 73 anys 
dónaa llum 
bessones a 1/Índia 
1 NOVA OELHII Una dona de 73 
anys va donar a llum dijous 
dos nenes bessones per cesa
ría al'Índin. Mangayamma 
Ynramoti s'havia sotmes a 
un tractament de fecunda
ció iu vitro ma lgrat la seua 
avan~ada edat i va aconse
guirquedar-se embarassada. 
Yaramati, mare primerenca, 
va reconeixer que se sen tia 
estigmatit:zada pcls mcmbrcs 
de la seua comunitat pel fet 
que molles vegades es referí
en a ella com "la dono sen se 
fills". Només un dia després 
de donar a llum el seu marit, 
de 82 anys, va patir un ictus 
de que encara s'csta recupe
ran!. Fa tres anys, una dona 
india de 70 també va donar 
a llum un nen. 

rcolomina
Resaltado


