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Servei de recollidade robaacasadeTroballes
L’empresa d’inserció Troballes, que pertany a Càritas, junta-
ment amb la Fundació JaumeRubió i Rubió impulsen un ser-
vei de recollidade robaadomicili, ambel suport de laPaeria.

HERMÍNIA SIRVENT (PAERIA)

ElPP prioritza reduir impostosal plede la ciutat
El PPvapresentar les seves propostes per al ple sobre l’estat
de la ciutat, on prioritza reduir els impostos i millorarl’assis-
tència social, comva explicar el portaveu del PP, JoanVilella.

PP

Mésactivitat
a hospitals de
dia a laRegió
de Lleida
REDACCIÓ. LLEIDA

El Servei Català de la Salut va
presentar la memòria d’acti-
vitat del 2012a laRegióSanità-
ria de Lleida, on es va fer cons-
tar que l’activitat ha estat simi-
lar a la dels anys anteriors, amb
una disminució de les activitats
assistencials clàssiques i un in-
crement de les noves alternati-
ves assistencials com els hospi-
tals de dia i altres activitats am-
bulatòries

Destaquenels3milionsdevi-
sites en atenció primària o que
les xifres del temps de demora
en llista d’espera es mantenen
persotadelglobaldeterritorica-
talà.

CiUvolquees faciliti la
participacióciutadana
REDACCIÓ. LLEIDA

CiU proposa mesures per facili-
tar la participació ciutadana als
Plens i la transparènciade lapo-
lítica municipal. La iniciativa es
discutirà al Ple del Debat de la
Ciutatprevist lasetmanavinent.

Elpreudel lloguercauun
0,7%aLleidaen3mesos
REDACCIÓ. LLEIDA

El preu del lloguer dels pisos ha
baixat a Lleida un 0,7% durant
aquest segon semestre, segons
dades que va difondre ahir el
portal Fotocasa.es.

85personess’interessen
aLleidaper ser soldats
REDACCIÓ. LLEIDA

Un total de 85 persones -75 ho-
mes i 10 dones d’edats entre els
18 i els 29 anys- han presentat
la seva sol·llicitud a la Subdele-
gació de Defensa de Lleida per
accedir a soldats professionals.

ACN.BARCELONA

ElParlamentvaaprovarunamo-
cióquesuposa l’oberturadelde-
bat sobre la possible regulació
de l’ús del burca i el niqab. CiU,
PSC,PPC iC’svanpermetrede-
manaralGovernque“estudiïels
supòsits de limitació o prohibi-
ció” de les peces que “ocultin el
rostre” als espais públics.

Tot i que lamoció no esmen-
taelburcanielniqap, tothomha
reconegutque laqüestiódefons
que motiva la iniciativa és l’ús
d’aquests vels integrals. ERC,
que es va abstenir en els punts
claus de lamoció, va fer constar
la seva oposició a qualsevol co-
saque suposi pèrduade “drets”
i “dignitat”.

CUP i ICV-EUiAs’hi vanopo-
sar carregant contra els promo-
tors de lamoció pel perill que té
abordar el temades de la prohi-
bició.

Ambl’anul·laciódeldecretde
l’Ajuntament de Lleida que pro-
hibia l’ús del burca i el niqab als
espais públics de fons, CiU ha
optat per portar el tema al Par-
lament sense esmentar concre-
tamentcapd’aquestespecesde
robai formalitzarunamociómés
genèrica.

Tot i això,promotors, detrac-
tors i grups en general han co-
incidit que la motivació prin-
cipal de la moció ha vingut pre-
cisament per voler abordar l’ús
d’aquests vels.

La moció no esmenta
el burca ni el niqap
Però tothom reconeix
que la qüestió de fons
són els vels integrals

ICV i CUP carregant
contra els promotors
Consideren que la moció
té el perill que s’abordi el
tema des de la prohibició

ElParlamentinstaal
Governaestudiarvedar
l’ocultaciódelrostre
CiU, PSC, PP i C’s, a favor; ERC s’absté i ICV i CUP, en contra

Arrenca la
FestaMajor
deJaumeIel
Conqueridor
Pregó deTereMayoral

REDACCIÓ. LLEIDA

JaumeIElConqueridorvadonar
ahir a la tarda el tret de sortida
a lasevaFestaMajoramblacer-
caviladelsgegants, els grallers i
els timbalers, la tronada, la im-
posició de bandes a les pubilles
i pubilletes i la tradicional lectu-
ra del pregó, que enguany va
anaracàrrecde laPresidentade
l’Associació de Moros i Cris-
tians de Lleida,Tere Mayoral.

La Festa Major de Jaume I El
Conqueridorarribaenguanyfar-
cida d’activitats per a petits i
grans, amb la tradicional sardi-
nada popular, la plantada de
gegants i lacercavila,el soparde
germanor entre els veïns i ve-
ïnes del barri, la processó de
Sant Jaume, les actuacions mu-
sicals, la festa de l’escuma i la
gran revetlla de la festa major.

Trobenunaserpd’un
metreal carrerSalmeron
REDACCIÓ. LLEIDA

ElsAgentsRuralsvanrecollirdi-
mecres a la tarda una serp viva
que feiaunmetrede llargal car-
rer Salmeron, després que un
ciutadàavisésde lasevapresèn-
cia a la Guàrdia Urbana.

Detingutperagrediruna
donaa l’avgda.Garrigues
REDACCIÓ. LLEIDA

AgentsdelaGuàrdiaUrbanavan
detenirdimecresalmigdiaunveí
de Lleida de 30 anys a l’avingu-
daGarrigues per agredir la seva
parellaendiversespartsdelcos.

REDACCIÓ. LLEIDA

El conductor d’un Citroën Ber-
lingo va col·lidir ahir al matí per
causesqueesdesconeixencon-
tra un altre monovolum que es-
tava estacionat en una plaça
d’estacionamentperaminusvà-
lids, davant del número 6 de la
rambla Ferran de la ciutat de
Lleida.Comaresultatde l’impac-
terebutperdarrere,elvehiclees-
tacionat va volar i va acabar to-

pant contra tres contenidors
d’escombreries,elsqualsa lave-
gada han impactat contra tres
motocicletesquehihaviaenuna
zona d’aparcament destinada a
aquests vehicles. Tot i l’espec-
tacularitatdelsinistre,quevate-
nir lloc capa les9delmatí, nohi
va haver cap ferit. El conductor
del vehicle accidentat, de 37
anys, va donar negatiu a la pro-
va d’alcoholèmia.

Uncotxe ‘vola’ i acaba
damuntels contenidors
Rebé l’impacte d’un altre turisme aRambla Ferran

Premiaran lesmillors tapes
deproximitataSantMiquel
Iniciativa de la Diputació de Lleida a l’espai Gustum

REDACCIÓ. LLEIDA

LaDiputaciódeLleida iGustum,
en col·laboració amb l’Escola
d’Hoteleria i Turisme de Lleida,
han convocat un concurs de re-
ceptes obert a tots els restau-
rants de la demarcació mitjan-
çant el qual se seleccionaran 13
receptes, una per cadascuna de
les 13 comarques lleidatanes,
elaboradesapartirdeproductes
locals.

Les 13 tapes seleccionades
seran presents a l’Espai de De-
gustació Gustum de la Fira de
Sant Miquel.

D’aquesta forma, es dóna un
pas més en el projecte Gustum
quea les fires deSant Josep i de
Balaguer ja va tenir una impor-
tant presència amb degustaci-
ons, activitats i promoció dels
productes agroalimentaris de la
demarcació de Lleida.


