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Acte de reparació a lleidatans 
represaliats pel franquisme 
La Paeria i Justícia entregaran 83 documents diumenge a la Seu Vella 

L.GARCIA 
I LLEIDA I La Seu Vella acollirà diu
menge que ve el primer acte de 
reparació jurídica a víctimes del 
franquisme a Lleida. En total, 
s'entregaran vuitanta-tres docu
ments a persones que van patir 
judicis sumaríssims durant la 
dictadura, la majoria dels quals 
en els anys posteriors a la Guer
ra Civil. 

A l'acte assistiran 66 farm1ies 
de represaliats de tota la pro
víncia, així com dos persones 
que van ser jutjades, i que re
bran un document de mans de 
la consellera de Justícia, Lour
des Ciuró, i l'alcalde de Lleida, 
Miquel Pueyo. Així ho va ex
plicar ahir la tinenta d'alcalde i 
regidora d'Educació, Coopera
ció, Drets Civils i Feminismes, 

CEMENTIRI 

La Paeria té previst 
canviar la placa a les 
víctimes de camps nazis 
per afegir més noms 

Sandra Castro, que va explicar 
que el document parteix de la 
llei 22/2017 de reparació jurídi; 
ca de les víctimes i que declara 
nul· les les sentències dels tribu
nals franquistes que van actuar 
entre els anys 1938 i 1978. 

Castro va remarcar que es 
tracta del primer acte de repa
ració que es fa a Lleida i va des
tacar que se celebrarà a la nau 
central de la Seu Vella, com a 
símbol de la ciutat i de la vo
luntat de recuperar la memò
ria, ja que va acollir un camp de 
concentració de la dictadura. A 
l'acte de diumenge assistiran fa
mílies de tota la província, algu
nes amb fins a quatre familiars 
que van ser depurats i fins i tot 

INFORME ENTITATS 

matrimonis. Algunes famílies 
s'han posat en contacte amb la 
Paeria després de divulgar la 
preparació d'aquest acte, però la 
majoria podran ser-hi diumenge 
gràcies al treball d'investigació 
que han portat a terme els tèc
nics de Memòria Democràtica 
del consistori. 

L'acte de reparació jurídica 
és el més important de les acti
vitats preparades per la Paeria 
fins a finals d'any en memòria 

històrica. S'hi inclouen debats, 
amb el primer celebrat ahir a 
la tarda sobre la lluita contra 
els maquis, i altres que tracta
ran sobre les fosses, la policia 
franquista i la violència política 
durant la Transició. Així mateix, 
es faran dos itineraris sobre la 
Lleida maçònica i els vestigis 
de la Guerra Civil a l'aeròdrom 
d'Alfés i un acte en record del 
poeta Gabriel Ferrater en el cen
tenari del seu naixement. 

DEBATS DE MEMÒRIA 

Així mateix, tot i que encara 
no hi ha data tancada, la Paeria 
té previst canviar la placa ins
tal·lada al cementiri de Lleida en 
record als deportats als camps 
nazis, per corregir errors que 
s'han detectat i afegir-hi una 
desen a de noms. 

També s'espera l'arribada 
d'una desena de llambordes 
Stolperstein a veïns de la ca
pital del Segrià víctimes de la 
barbàrie nazi. 

Conferència sobre la lluita contra els maquis després de la Guerra Civil 
• La sala Jaume Magre va acollir ahir el primer debat de memòria a càrrec d'Arnau Fernan, 
amb una conferència sobre la lluita contra els maquis una vegada finalitzada la Guerra Civil. 
El pròxim 11 d'octubre, la historiadora Queralt Solé tractarà sobre les fosses i, concretament, 
el trasllat de diversos cossos des del cementiri de Lleida al Valle de los Caídos. 

Vuit de cada deu persones ateses per 
Creu Roja pateixen solitud no desitjada 

maig d'aquest any a un total de 
1.511 persones ateses per Creu 
Roja. Els indicadors més alts de 
solitud es donen entre el grup de 
persones amb edats compreses 
entre els 18 i 29 anys, mentre 
que els indicadors més elevats 
d'absència es dona entre les per
sones més grans. De fet, aquest 
va ser un dels aspectes que va 
remarcar ahir la impulsora de 
l'estudi, Anna Sabaté, que va 
recordar que "tradicionalment" 
s'havia atribuït la solitud a la 
gent gran. Així mateix, l'infor
me destaca que el 75% de les 
persones no disposen de cap su
port professional per a la seua 
cura o el de la família. A partir 
dels 80 anys, més de la meit at 
reben algun tipus de servei. 

I LLEIDA I Vuit de cada deu perso
nes ateses per Creu Roja a Ca
talunya experimenten alguna 
mena de solitud i, d'aquestes, 
un 22% admet que pateix soli
tud greu o molt greu. Aquesta 
és una de les conclusions del 
primer informe de l'Observa
tori sobre Solitud no desitjada, 
que també alerta que els joves 
són el col·lectiu amb els indi
cadors més elevats de solitud 
i només un 20% considera que 
"no està sol". L'estudi assenyala 

que les persones en situació de 
pobresa, exclusió i marginació 
social tenen més possibilitats de 
sentir-se soles, un fet que també 
es relaciona directament amb el 
nivell d'ingressos. 

Pel que fa a les noves tecno
logies, contribueixen a pal·liar 
aquesta situació, però poden 
portar els usuaris a relacio
nar-se "principalment de for
ma virtual". L'estudi s'ha ela
borat a partir de les enquestes 
realitzades entre el febrer i el 

LA DADA 

ENQUESTATS 

L'informe sobre so litud no de
sitjada es basa en les enquestes 
realitzades entre el febrer i el 
maig a un total de 1.511 usuaris 
de Creu Roja a Catalunya. 

SEGRE 
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INICIATIVES 

Agramunt i la 
Pobla, amb el Dia 
de la Fisioteràpia 
I LLEIDA I El Col·legi de Fisi
oteràpia de Catalunya or 
ganitza aquest cap de set
mana carreres d'orientació 
a Agramunt (diss abte) i la 
Pobla de Segur (diumenge) 
per commemorar el Dia de 
la Fisioteràpia. 

L'activitat, idèntica als dos 
municipis, tindrà una durada 
de dos hores i serà per equips 
d'entre dos i cinc persones. 
al finalitzar el recorregut, hi 
haurà inflables per als petits 
a Agramunt, mentre que a 
la Pobla hi haurà concert de 
Berta Mir. La inscripció té un 
preu de S euros i els diners 
recaptats aniran destinats a 
l'Associació Dilper i l'AECC 
de Lleida. 

LABORAL 

Por de ser 
acomiadat per 
tenir esclerosi 
I LLEIDA I Més de la meitat de les 
persones amb esclerosi múl
tiple no comuniquen el seu 
diagnòstic a la feina per por 
de l'acomiadament, segons 
va alertar ahir la Fundació 
Esclerosi Múltiple (FEM). El 
fet d'amagar la malaltia deri
va en ansietat, estrès i fins i 
tot depressió. Això sumat a la 
mateixa simptomatologia fa 
que moltes persones es vegin 
obligades a deixar el lloc de 
treball o de canviar de pro
fessió. La FEM celebra que, 
després de dos anys, s'ha ex
perimentat una recuperació 
amb un augment del22% en 
la contractació de persones 
del col·lectiu. 

SALUT 

Catalunya, líder 
en diabètics 
sense diagnòstic 
I BARCELONA I Catalunya, amb 
246.406 afectats, és la segona 
comunitat autònoma al ràn
quing d'afectats per diabetis 
sense diagn osticar, segons 
assenyalen dades analitza
des per la Federació Espa
nyola de Diabetis (FEDE). 
A més, els catalans són els 
segons que més incidència 
en diabetis registren a nivell 
nacional, amb una xifra que 
es posiciona en un total de 
739.218 pacients amb dia
betis a la comunitat. En el 
marc de la campanya No do
nis l'esquena a la diabetis, la 
FEDE reclama una correcta 
educació diabetològica per 
als pacients. 
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