
Neilson canvia Alguaire per 
Toulouse per dur esquiadors 
durant aquest hivern a Andorra
El touroperador britànic no descarta tornar a operar al 
complex lleidatà quan s’hagi estabilitzat la situació
Alguaire
ORIOL BOSCH (ACN)
El turoperador britànic Neilson 
ha confirmat que aquest hivern 
deixarà de portar vols d’esquia-
dors a l’aeroport de Lleida-Alguai-
re arran de la fallida de Thomas 
Cook que és amb qui contracta-
va la majoria d’avions. Durant la 
Taula Estratègica de l’aeroport 
celebrada dimecres ja es va do-
nar pràcticament per fet que els 
britànics deixarien d’operar a 
Lleida-Alguaire i que traslladarien 
els vols per portar esquiadors a 
Andorra a Toulouse mitjançant 
avions regulars que ja hi ha en 
aquell aeroport. El portaveu del 
turoperador, Ian Archer, va dir 
ahir a l’ACN que deixen la “porta 
oberta” a la possibilitat de tor-
nar a Lleida-Alguaire en un futur, 
quan s’hagi “estabilitzat la situa-
ció” i va afirmar que les relacions 
amb Aeroports de Catalunya han 
estat “molt bones”. 

Els vols d’esquiadors britànics 
de Neilson que havien d’arribar 
aquest hivern a l’aeroport de Llei-
da-Alguaire aterraran al de Tou-
louse, tal com ja s’havia insinuat a 
la Taula Estratègica de dimecres. 
De fet, quan va haver-hi la fallida 

de Thomas Cook, el portaveu de 
Neilson a Andorra, Ian Archer, ja 
va avançar que tot i que inten-
tarien reemplaçar els avions que 
contractaven per altres, les op-
cions eren limitades en aquests 
moments.

FOTO: T.Alcántara / Un avió de Thomas Cook a l’Aeroport d’Alguaire
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L’aerolínia noruega Norwegian 
començarà a fer manteniment 
dels seus avions a l’aeroport de 
Lleida-Alguaire a partir d’aquest 
mateix mes d’octubre. Així ho 
va confirmar a l’ACN el cap de 
Comunicació i Relacions Ins-
titucionals de la companyia a 
Espanya i Itàlia, Alfons Claver, 
que va assegurar que les condi-
cions de la plataforma lleidata-
na són molt “avantatjoses” per 
una firma de baix cost com la 
seva i per això té “tot el sentit 
del món fer servir les instal·la-
cions d’Alguaire per aquesta 
mena d’activitats”. De moment, 
Norwegian situa aquesta “pe-

tita unitat de manteniment i 
aparcament d’avions” durant 
la temporada d’hivern i en fun-
ció de les seves necessitats i re-
sultats estudiaran una possible 
pròrroga del servei en un futur. 
Alfons Claver va explicar que 
amb l’establiment d’aquesta 
unitat, Norwegian fa una aposta 
per l’aeroport de Lleida-Alguai-
re. L’activitat de la companyia 
suposarà que en moments de-
terminats hi hagi dues aeronaus 
estacionades i en manteniment 
a la plataforma lleidatana. Així 
mateix, Norwegian desplaçarà a 
Lleida dos enginyers que té a la 
base de Barcelona.

L’aerolínea Norwegian farà 
manteniment d’avions a 
l’Aeroport d’Alguaire

L’Ajuntament Cubells està duent 
a terme el condicionament dels 
camins municipals de Cubells i 
de la Torre de Fluvià per tal de te-
nir-los en bones condicions per 
als usuaris, principalment page-
sos i treballadors de les finques 
però també per les persones que 
van de pas. 

L’ajuntament millorarà un to-
tal de 12 quilòmetres de camins 
amb àrids reciclats. Les millores 
consistiran en l’aportació d’àrids 
i en l’anivellació i perfilació del 
ferm. Amb aquesta actuació, la 
xarxa de camins del terme estarà 
en condicions òptimes per als 
seus usuaris. 

Josep Regué, alcalde de Cu-
bells, explica que és una millora 
molt necessària ja que la majo-
ria de camins no estan asfaltats, 
i amb el pas del temps es dete-

rioren degut a l’ús habitual de 
vehicles i maquinària agrícola. 
“Molts camins també es veuen 
malmesos amb el pas del temps, 

inclús la pluja arribar a inundar 
alguns trams,  fet que quan té 
lloc suposa un greu deteriora-
ment del tram de camí afectat”.

FOTO: Aj.Cubells / Imatge dels treballs que es realitzen ara

Cubells millora un total de 12 
quilòmetres de camins municipals

La ciutat de 
Balaguer 
celebra la 19a 
edició de la 
Fira d’Entitats
El passat diumenge 29 de se-
tembre es va celebrar la 19a Fira 
d’Entitats de Balaguer, FiraEnti-
tats’19, organitzada per la Taula 
d’Entitats de Balaguer promogu-
da pel Pla de Desenvolupament 
Comunitari dels Serveis Socials 
del Consell Comarcal de la No-
guera i amb el suport, com a en-
titat amfitriona, de l’Associació 
de Salut Mental de la Noguera, i 
la col·laboració de l’Ajuntament 
de Balaguer. Firaentitats és una 
trobada d’entitats que enforteix 
els vincles entre elles, obre vies 
de col·laboració, descobreix llocs 
comuns i permet conèixer les di-
ferents entitats.

Servei de bus 
a la línia de la 
Pobla per fer 
manteniment
Aquest cap de setmana es rea-
litzarà servei substitutori amb 
autobús entre les estacions de 
Balaguer i La Pobla de Segur (en 
ambdues direccions), per perme-
tre fer treballs de manteniment 
a les unitats de tren i de millo-
ra de les infraestructures. Entre 
les estacions de Lleida Pirineus i 
Balaguer, el servei de trens serà 
l’habitual, a excepció de les cir-
culacions següents, que es realit-
zaran íntegrament amb autobús. 
L’autobús substitutori s’aturarà a 
totes les estacions del recorregut 
a la parada de bus més propera. 
A les estacions de Gerb, Sant Llo-
renç de Montgai, Vilanova de la 
Sal i Santa Linya, l’autobús s’atu-
rarà sota demanda dels usuaris 
trucant al telèfon 973 445 503.
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El gastrònom Pep Nogué, presen-
tador de La Fonda i l’Arca de No-
gué de Catalunya Radio i director 
Gastronòmic del CIB, serà l’enca-
rregat avui dissabte 5 d’octubre, 
de donar el tret de sortida de la 
divuitena edició de les “Jornades 
Micològiques del Pallars Jussà” 
amb la conferència “Els bolets 

a la cuina, aprofitament en 360 
graus”. Les Jornades micològi-
ques del Pallars Jussà, organitza-
des pel Consell Comarcal, tindran 
lloc entre el 5 al 26 d’octubre i 
inclouran conferències, sortides 
comentades i degustacions, en-
tre altres activitats en diferents 
indrets de la comarca.

La jornada inaugural culminarà 
amb una degustació de plats cui-
nats amb bolets elaborats per res-
tauradors i productors de Tremp. 
També s’obrirà al públic l’exposi-
ció “Bolets i menges casolanes. 
Mostra d’art feta amb fang”, de la 
ceramista Josefina Vilajosana que 
es podrà visitar a l’Epicentre fins 
al 31 d’octubre.

Avui tindrà lloc la inaugura-
ció de les XVIII Jornades Micolò-
giques del Pallars Jussà amb la 
conferència “Els bolets a la cui-
na, aprofitament en 360 graus”, a 
càrrec de Pep Nogué.

El Pallars Jussà celebra del 
5 al 26 d’octubre les XVIII 
Jornades Micològiques

La segona edició de “Lo Festiva-
let” de les Borges Blanques, que 
es celebrarà avui estrenarà ubi-
cació, i es durà a terme a l’Insti-
tut Josep Vallverdú, situat al ca-
rrer Doctor Trueta de la capital 
de les Garrigues. A més a més, 
entre altres, enguany col·labora 
amb l’Associació Contra el Càn-
cer i la Plataforma per la Llen-
gua. En aquesta nova convoca-

tòria, que també ha canviat de 
data, el Festival de les Garrigues 
per a la quitxalla, comptarà amb 
sortejos, tallers, jocs i moltes 
sorpreses durant tot el dia, hi 
haurà les actuacions dels grups 
2 princeses barbudes, a les 12 
hores; Pop per Xics, a les 16 ho-
res; i Heavy per Xics, a les 19 ho-
res. Els assistents gaudiran de 8 
espais diferents.

La Seu d’Urgell
ALBERT LIJARCIO (ACN)
L’abandonament dels pobles del 
Pirineu, tant els de la banda ca-
talana com els situats en d’altres 
punts de la serralada, marca l’eix 
central de l’onzena edició del 
Col·loqui Internacional d’Estu-
dis Transpirinencs, que es durà a 
terme fins demà diumenge a la 
Seu d’Urgell. A l’esdeveniment, 
que compta amb més d’un cente-
nar d’inscrits, s’hi presenten una 
trentena de comunicacions du-
rant tot el cap de setmana, a les 
quals s’hi sumen també diverses 
ponències i taules rodones, en-
tre d’altres. Des de l’organització 
destaquen l’interès social que 
suscita aquesta qüestió, tenint 
en compte que és una realitat 
transversal que afecta a totes les 
zones de muntanya. Pel que fa a 
les recerques, n’hi ha d’impulsa-
des des del territori i d’altres que 
provenen d’universitats i centres 
acadèmics. El president de l’Ins-
titut d’Estudis Comarcals de l’Alt 

Urgell (IECAU), Lluís Obiols, ha in-
vestigat l’afectació que ha tingut 
l’augment de població de la Seu 
d’Urgell entre els anys 50 i 70 al 
seu urbanisme. Aquesta recerca, 
duta a terme conjuntament amb 
Meritxell Rodríguez i que es pre-
sentarà avui dissabte, posa de 
manifest que l’èxode rural i l’arri-
bada de persones des del sud de 

l’Estat va comportar, en aquest 
període, un creixement en les 
alçades dels edificis i la prolifera-
ció a la ciutat de diversos blocs de 
pisos de caire plurifamiliar. Obiols 
considera que, encara que el mo-
del urbanístic actual és diferent 
al d’aquella època, avui dia hi ha 
“molta gent que encara està mar-
xant dels pobles”.

FOTO: Aj.Borges / Imatge de l’edició de l’any passat

FOTO: A.Lijarcio (ACN) / Imatge de la població de Cava, a l’Alt Urgell

El segon ‘Lo Festivalet’ 
de les Borges Blanques 
canvia d’ubicació i es farà a 
l’Institut Josep Vallverdú

Els experts analitzen a la 
Seu d’Urgell el fenomen 
actual de l’èxode rural
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FFC recuperarà el 
moll de càrrega de 
la Pobla de Segur
El president de Ferrocarrils de 
la Generalitat de Catalunya 
(FGC), Ricard Font, va anun-
ciar ahir durant la celebració 
de la 8a Jornada de Patrimoni 
Històric que a la línia de la Po-
bla de Segur s’acondicionarà el 
conegut com a “El moll de la 
Pobla”, recuperant el moll de 
mercaderies, l’hangar i l’entorn 
immediat per condicionar-hi 
un espai expositiu. 

La Jornada Tècnica que se ce-
lebra en el marc de la Fira de 
Formatges Artesans del Piri-
neu de la Fira de Sant Ermengol 
de la Seu d’Urgell se centrarà 
en aquesta edició en l’impuls 
d’una marca patrimonial en el 
sector làctic com és el Parmi-
giano Reggiano, exemple que 
des de fa 85 anys un consorci 
ho tutela i salvaguarda. 

La Seu d’Urgell 
parlarà de l’impuls 
del formatge 
parmigiano
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El consul d’Uruguai es nega a 
entregar una filla al seu pare de 
Vielha tot i la sentència a favor
Els tècnics asseguren que la nena està millor amb l’home, ja 
que la mare té “una personalitat paranoide” i “baixa sinceritat”
Lleida
ÓSCAR BUETAS / ACN
El Consolat d’Uruguai a Barcelona 
es va negar ahir a lliurar una nena 
de set anys al seu pare, d’origen 
asturià i veí de Vielha, que en té 
la custòdia legal. La menor viu ac-
tualment amb la seva mare, naci-
onal del país sud-americà, a Cas-
telldefels. Segons va sentenciar la 
titular del jutjat de Primera Ins-
tància e Instrucció número 1 de 
Vielha el 25 de setembre passat, 
la dona havia de portar la seva fi-
lla al consolat al matí perquè mi-
nuts després la recollís el seu pro-
genitor, però el cònsol uruguaià 
s’hi va negar al·legant legislació 
internacional. En aquest sentit, 
segons publicava posteriorment 
el Periódico de Catalunya, la jut-
gessa ha aplaçat fins el proper di-
mecres l’entrega.

Tot es va iniciar el 2016, quan 
la mare va denunciar al pare per 
abusos a la menor i maltracta-
ments a ella, però el cas va ser 
arxivat per l’Audiència de Lleida 
el 20 de febrer d’aquest any per-
què “els informes realitzats per 
psicòlegs a Uruguai no reuneixen 
els requisits necessaris”. Paral·le-
lament, ell va acusar la seva expa-
rella de sostracció de la nena per 
emportar-se-la a l’Uruguai, però 
aquesta batalla legal que va aca-
bar amb citada la sentència. 

La dona es va presentar poc 
abans de les 10.00 hores en un 
cotxe custodiat pels Mossos, tal 
com havia ordenat la jutgessa, i 
es va dirigir amb el seu advocat, 
Mario Guerrero, a les dependèn-
cies del consolat, que van estar 
tancades amb clau. Una hora des-
prés es va presentar el pare amb 
el seu advocat i, llavors, el cònsol 
Juan Pablo Tagliafico els va notifi-
car formalment que no els lliura-

ria la menor perquè no és com-
petència seva. L’home es va posar 
en contacte amb el jutjat per ex-
plicar el que havia passat, i des 
de dependències consulars van 
deixar clar que no atendrien les 
sol·licituds que poguessin arribar 
per part del jutjat. Així mateix, el 
Ministeri d’Afers Exteriors uru-
guaià va ressaltar que la sentèn-
cia “no és conforme al dret inter-
nacional, vigent sense reserves a 

Uruguai i al Regne d’Espanya, que 
recull les normes del Dret Inter-
nacional Consuetudinari”. 

En aquell país el cas s’ha con-
vertit en un assumpte mediàtic 
anomenat ‘cas Maria’, el nom de 
la progenitora, amb mobilitzaci-
ons de protesta i manifestacions. 
A Espanya, el progenitor també 
va iniciar el 2017 una recollida de 
signatures a Vielha per recuperar 
la menor. Segons la mare, per a la 

menor serà una separació “trau-
màtica” perquè fa tres anys que 
no manté cap relació amb el pa-
re i el seu desig és seguir vivint al 
seu costat.

El 2016, mare i filla van viatjar 
a l’Uruguai per visitar la família 
de la dona. Durant el vol, la me-
nor, que encara no havia com-
plert els 4 anys, va fer dibuixos de 
contingut sexual que van conduir 
a Maria a sospitar que la seva filla 
podia estar patint abusos sexuals 
per part del pare. Tres especia-
listes diferents d’Uruguai les van 
visitar. Tot i això, a la sentència 
es recull que els psicòleg de l’EA-
TAF coincideixen que “hi ha un 
alt risc per la menor de continu-
ar en l’exercici de la guarda ex-
clusiva per part de la mare”, a la 
que descriuen com una persona 
amb “una personalitat paranoie-
de amb tendència a l’histrionis-
me i baixa escala de sinceritat”, 
mentre que al pare el veuen com 
una persona “angoixada per la 
situació”. Així, la jutgessa va in-
dicar que l’entrega al pare a qui 
li atribuïa la guarda i custòdia de 
la menor, permetent només dues 
hores de visita els dissabtes a la 
mare en el Punt de Trobada de 
Vielha i que “no es pot acordar 
règim de visites per vacances fins 
que no se sotmeti a la mare a un 
tractament tutelat”.

FOTO: Aj. Vielha / La sentència a favor del pare la va fer la jutgessa del jutjat d’Instrucció de Vielha
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Mor un ciclista 
de Torregrossa 
en ser atropellat           
a Girona
Un jove ciclista de 23 i veí de 
Torregrossa va morir dijous en 
ser atropellat per un cotxe quan 
entrenava amb el seu equip a la 
GI-524 a Santa Pau (Garrotxa). 
El noi va perdre l’equilibri, es va 
desviar del seu carril i va xocar 
frontalment amb el cotxe. El 
ferit va ser trasllat crític en he-
licòpter a l’l’Hospital Josep Tru-
eta, on va morir hores després.

L’A-2 va registrar ahir cinc quilò-
metres de retencions per un ac-
cident que es va produir al qui-
lòmetre 483, a Fondarella. Un 
vehicle va patir una sortida de via, 
obligant a tallar un carril, i el con-
ductor va resultar il·lès. Per altra 
banda, la conductora d’un turis-
me va resultar ahir ferida lleu en 
xocar frontalment amb un camió 
a l’LV-9121, a Llimiana, i un camió 
va bolcar en la rotonda d’accés a 
la C-12, a Balaguer.

Cinc quilòmetres de 
cues a l’A-2 per un 
accident a Fondarella

Els membres del cos d’Agents Ru-
rals van alliberar ahir a les 19.30 
hores, al Tossal de Mormur, a 
Balaguer, tres ocells nocturns re-
cuperats en un centre de fauna i 
que ja estaven en perfectes con-
dicions per tornar al medi natu-
ral. En aquest sentit, segons van 
informar a través de les xarxes 
socials, es tractava d’un mussol 
comú, un mussol banyut i un xot.

Els Agents Rurals 
alliberen dos 
mussols i un xot 
a Balaguer

FOTO: Agents Rurals / Imatge d’un dels exemplars que va ser alliberat
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Xavier Baró abre en 
Guissona el ciclo de  
cantautores ‘Nostrades’
Los ateneos de Ponent acogerán 15 
conciertos hasta el 28 de noviembre
El músico leridano Xavier 
Baró abre esta noche (21.30 
horas) en Guissona el ciclo 
Nostrades.

Lleida
REDACCIÓN
Se trata de una apuesta muy am-
biciosa de la delegación leridana 
de la Federació d’Ateneus de Ca-
talunya para potenciar y promo-
cionar la música de km 0 hecha 
por los músicos de la demarca-
ción. Así, el ciclo empezará esta 
noche en Guissona, en el bar Ate-
neu, con el concierto del experi-
mentado músico leridano Xavier 
Baró. A lo largo de los meses de 
octubre y noviembre, el ciclo pro-
gramará un total de 15 conciertos 
en diferentes poblaciones lerida-
nas con el objetivo de tejer una 
red de colaboración entre los dis-
tintos ateneos y los artistas loca-
les.

 Los músicos que participarán 
en esta primera edición, a parte 
de Baró, son Meritxell Gené, Àn-
gel Andreu, El Fill del Mestre y Lo 
Pardal Roquer, con el que termi-

FOTO: Oriol Cárceles / Baró es uno de los cinco múscios del ciclo

nará el Nostrades el próximo 28 
de noviembre en el Ateneu Popu-
lar de Ponent.

El acto principal se celebrará el 
19 de octubre en la Societat Ate-
neu de Tàrrega, donde este año 
se celebrará la Trobada General 
d’Ateneus de Catalunya con mo-
tivo del centenario de la entidad 
del Urgell. Ese mismo día, Tàrre-
ga acogerá un concierto en el que 
cantarán los cinco músicos.

Los ateneos que participan en 
este nuevo ciclo son el de Guisso-
na, Térmens, Tremp, Maials, Go-
les, les Borges Blanques, Tàrrega,  
Vilaller, Cervera, la Fuliola, la Gra-
nadella, la Pobla de Segur y los de 
Lleida: la Fundació Orfeó Lleidatà, 
el Cercle de Belles Arts y el Ate-
neu Popular de Ponent.

La Federació d’Ateneus de Ca-
talunya agrupa más de 178 aso-
ciaciones culturales.

El cantautor de Flix, Xarim Ares-
té, presenta esta noche (22.30, 
12 euros) en el Cafè del Teatre 
su nuevo trabajo discográfico, El 
nus i altres mons. Junto a Miquel 
Sospedra (bajo), Ricard Sohn (te-
clados) y Ermengol Mayol (bate-
ría), Aresté propone un concier-
to eléctrico, vibrante y explosivo 
en el que convida a conocer los 
otros mundos que habitan en 
nosotros. Con este disco y esta 

gira, el músico quiere represen-
tar la paradoja de la existencia 
entera resumida en una historia 
de amor y una intuición incon-
creta pero persistente: desde lo 
más carnal y material hasta lo 
más sublime y esencial. Mañana 
(20.30 horas, 13 euros) el Cafè 
del Teatre seguirá con la música 
en directo con el concierto de 
Jack Hutchinson Band y su últi-
ma entrega Who feeds the wolf.

Xarim Aresté presenta en 
el Cafè del Teatre su nuevo 
disco ‘El nus i altres mons’

FOTO: U. M. / El de Flix propone un concierto eléctrico y explosivo

FALLECE KIM SHATTUCK, EXBAJISTA DE PIXIES La 
líder de la banda The Muffs Kim Shattuck, especialmente co-
nocida a nivel internacional por haber ejercido como bajista de 
Pixies, falleció a los 56 años de edad como consecuencia de la 
esclerosis lateral amiotrófica (ELA) contra la que luchaba desde 
hacía dos años. La noticia fue transmitida en un primer momen-
to por la pareja de la artista, Kevin Sutherland, quien relató que 
“Kim había muerto en paz en su cama”.

La decimoquarta edición del fes-
tival Musiquem Lleida! empezó 
ayer en la plaza Paeria con la for-
mación gallega O Val dos Mou-
ras y su combinación de música 

pop y folk. Además, el IEI acogió 
el concierto de Conjunt Atria, 
una formación que centra su re-
pertorio en la música de los si-
glos XVII y XVIII.

Concierto de pop-folk para 
empezar el Musiquem Lleida  

FOTO: Núria García / Conjunt Atrio ofreció su música clásica en el IEI

El músico de Guissona, con su 
nuevo disco Energia Fosca, se-
rá el encargado de abrir este 
sábado (23.30 horas) la nueva 
temporada de conciertos en la 

Cafeteria Slavia de les Borges 
Blanques. Joan Pons y su banda 
se mantienen fieles a su particu-
lar estilo que se mueve entre el 
folk, el pop y el rock.

El Petit de Cal Eril inaugura 
la temporada en el Slavia

FOTO: Marc Cuscó / Joan Pons presenta su disco ‘Energia fosca’

Manel se abre a 
nuevos estilos 
en su nuevo 
disco ‘Per la 
bona gent’
Maria del Mar Bonet, Lluís 
Llach, Els Pets, Gato Pérez y 
Maria Cinta son algunos de 
los artistas que Manel ‘sam-
plea’ en su nuevo disco Per la 
bona gent, en el que también 
colabora Sisa y que está lleno 
de referencias, en un ‘colla-
ge’ que juega con la electró-
nica y las músicas urbanas. 
Las sonoridades electrónicas 
ya aparecieron en el anterior 
disco de la banda catalana 
pero la incorporación de clá-
sicos de la música catalana y 
la incursión en el ‘trap’ son 
dos novedades que la banda 
incluye en este disco.

42 OCIO | SÁBADO 5 DE OCTUBRE DE 2019

rcolomina
Resaltado

rcolomina
Resaltado

rcolomina
Resaltado


	M201910051
	lm05
	lm02
	lm03
	lm04
	lm05
	lm06
	lm07
	lm08
	lm09
	lm10
	lm11
	lm12
	lm13
	lm14
	lm15
	lm16
	lm17
	lm18
	lm19
	lm20
	lm21
	lm22
	lm23
	lm24
	lm25
	lm26
	lm27
	lm28
	lm29
	lm30
	lm31
	lm32
	lm33
	lm34
	lm35
	lm36
	lm37
	lm38
	lm39
	lm40
	lm41
	lm42
	lm43
	lm44
	lm45
	lm46
	lm47
	lm48
	lm05.pdf
	lm02
	lm03
	lm04
	lm05
	lm06
	lm07
	lm08
	lm09
	lm10
	lm11
	lm12
	lm13
	lm14
	lm15
	lm16
	lm17
	lm18
	lm19
	lm20
	lm21
	lm22
	lm23
	lm24
	lm25
	lm26
	lm27
	lm28
	lm29
	lm30
	lm31
	lm32
	lm33
	lm34
	lm35
	lm36
	lm37
	lm38
	lm39
	lm40
	lm41
	lm42
	lm43
	lm44
	lm45
	lm46
	lm47
	lm48

	lm05.pdf
	lm02
	lm03
	lm04
	lm05
	lm06
	lm07
	lm08
	lm09
	lm10
	lm11
	lm12
	lm13
	lm14
	lm15
	lm16
	lm17
	lm18
	lm19
	lm20
	lm21
	lm22
	lm23
	lm24
	lm25
	lm26
	lm27
	lm28
	lm29
	lm30
	lm31
	lm32
	lm33
	lm34
	lm35
	lm36
	lm37
	lm38
	lm39
	lm40
	lm41
	lm42
	lm43
	lm44
	lm45
	lm46
	lm47
	lm48

	lm05.pdf
	lm02
	lm03
	lm04
	lm05
	lm06
	lm07
	lm08
	lm09
	lm10
	lm11
	lm12
	lm13
	lm14
	lm15
	lm16
	lm17
	lm18
	lm19
	lm20
	lm21
	lm22
	lm23
	lm24
	lm25
	lm26
	lm27
	lm28
	lm29
	lm30
	lm31
	lm32
	lm33
	lm34
	lm35
	lm36
	lm37
	lm38
	lm39
	lm40
	lm41
	lm42
	lm43
	lm44
	lm45
	lm46
	lm47
	lm48

	lm05.pdf
	lm02
	lm03
	lm04
	lm05
	lm06
	lm07
	lm08
	lm09
	lm10
	lm11
	lm12
	lm13
	lm14
	lm15
	lm16
	lm17
	lm18
	lm19
	lm20
	lm21
	lm22
	lm23
	lm24
	lm25
	lm26
	lm27
	lm28
	lm29
	lm30
	lm31
	lm32
	lm33
	lm34
	lm35
	lm36
	lm37
	lm38
	lm39
	lm40
	lm41
	lm42
	lm43
	lm44
	lm45
	lm46
	lm47
	lm48




