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► Algunas empresas 
agroalimentarias y 
también residencias 
están siendo objeto 
de un seguimiento

► La demarcación 
registra una muerte 
y 58 positivos más, 
según los últimos 
recuentos oficiales

► La celebración de 
un cumpleaños en 
un domicilio privado 
habría causado una 
veintena de contagios

► Los usuarios de 
un geriátrico de 
la Pobla, libre de 
Covid-19, ya pueden 
recibir a visitantes

TEMA DEL DIA PÁGINAS 3-13 Y DEPORTES P.30
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30 PREPARATS PER A 
LA TEVA VISITA!

IMPLANTOLOGIA I ESTÈTICA DENTAL AVANÇADES

Salut ve “leves y asintomáticos” 
los casos del repunte de Lleida

FOTO: Tony Alcántara / Bernat Erta, Arnau Erta y Aleix Porras ayer en las instalaciones deportivas municipales, donde se reunieron con Sergio González, concejal de Deportes

La Paeria prevé reabrir mañana las 
pistas de atletismo de Les Basses
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Els usuaris de la residència 
Verge de Ribera de la Pobla 
reben les primeres visites
Els familiars han de concertar cita i es troben al 
jardí per parlar amb una separació de dos metres
La Pobla de Segur
ACN
Els usuaris de la residència Verge 
de Ribera de la Pobla de Segur, al 
Pallars Jussà, van començar ahir 
a rebre les visites dels primers 
familiars després de rebre l’au-
torització del Departament de 
Salut. Sílvia Capella, directora de 
residència, va explicar que ho han 
pogut fer perquè són una residèn-
cia verda, això vol dir que no han 
registrat cap cas de Covid-19 i es-
tan lliures de coronavirus. Les vi-
sites les han organitzat per torns, 
de moment al jardí del centre. A 
les 10.00 hores surten els usuaris 
del primer pis, a les 11.00 hores 
els del segon i a les 12.00  hores 
els del tercer. Els familiars han de 
concertar cita prèvia i es troben al 
jardí. De moment el contacte físic 
haurà d’esperar i parlen separats 
per 2 metres.

Els usuaris de la residència es 
van mostrar contents de poder 
rebre les primeres visites de fami-
liars. L’Eugeni Vidal va comentar 
que li agradaria més poder tocar, 
abraçar o parlar més a prop amb 
els seus nebots però que mentre 
no pugui ser, ja es conforma en 
parla des de la distància. La majo-
ria d’usuaris són molt conscients 

FOTO: ACN / Es tracta d’un centre verd, és a dir, una residència que no ha tingut cap cas positiu de Covid-19

de la situació de pandèmia que 
viu el país i prefereixen mantenir 
aquestes mesures de seguretat 
per evitar contagis als familiars, 
van dir.

El jardí de la residència dona 
directament al carrer però per 

evitar el contacte entre familiars i 
residents, l’Ajuntament ha col·lo-
cat unes tanques per garantir la 
separació mínima dels dos me-
tres. A més tots els familiars han 
de fer les visites amb mascareta. 
Marc Baró, alcalde de la Pobla de 

Segur, va dir que per poder fer les 
visites a l’interior del centre han 
d’habilitar un espai i fer unes pe-
tites reformes que esperen poder 
començar en breu. Mentrestant, 
s’ha valorat molt satisfactòria-
ment aquesta mesura.

La biblioteca del 
Pont de Suert obre 
el servei de préstec 
amb cita prèvia

El Palau de Gel de 
Vielha reobre les 
piscines internes 
amb limitacions

Entrega gratuïta de 
mascaretes FFP2 i 
gel hidroalcohòlic  
a la Seu d’Urgell

La biblioteca del Pont de Suert, 
la capital de la comarca de l’Al-
ta Ribagorça, va reobrir aquest 
dilluns 25 de maig el seu ser-
vei de préstec i de devolucions 
amb cita prèvia. L’horari esta-
blert per la biblioteca és de di-
lluns, dimecres i divendres de 
10 hores a 13 hores i dimarts i 
dijous de 16 hores a 20 hores. 
En aquest sentit, cal tenir en 
compte que els usuaris no po-
den accedir encara dins de les 
instal·lacions.

El Palau de Gel torna a obrir les 
piscines interiors amb certes li-
mitacions, amb l’entrada de la 
Vall d’Aran en la fase 2 de de-
sescalada. Amb aquesta ober-
tura parcial, es permet una 
persona per cada carrer d’en-
trenament en la piscina gran i 
quatre persones en el vas.

L’Ajuntament de la Seu d’Ur-
gell lliurarà de manera gratuïta 
mascaretes FFP2 i gel hidro-
alcohòlic a comerços, establi-
ments i empreses de la ciutat. 
El lliurament es farà a la sala 
Sant Domènec de 8.00 hores 
a 11.00 hores i de 15.00 ho-
res a 17.00 hores en tres dies.

Les dotze autoescoles que hi ha 
a la regió sanitària de l’Alt Pirineu 
i Aran van decidir ahir en assem-
blea reobrir des d’aquest dimarts. 
Així, tot i que en un principi s’ha-
via optat per no fer-ho per falta 
d’examinadors, finalment s’ha 
apostat per tornar a l’activitat 
“davant la bona predisposició de 
la DGT en trobar solucions en 
oferir una capacitat d’exàmens 
adequada”, segons va explicar el 

president de l’Associació d’Auto-
escoles de Lleida, Raül Viladrich. 
A més, els centres ja ho tenen 
tot a punt per poder aplicar els 
protocols que marquen les di-
verses mesures preventives per 
minimitzar el risc de contagi del 
coronavirus, amb la qual cosa Vi-
ladrich va voler deixar clar que 
s’han fet “els deures” i que “la 
gent es pot sentir molt segura”. El 
president de l’Associació d’Auto-

escoles de Lleida va explicar que 
amb aquesta decisió han volgut 
fer “un acte de fer amb l’adminis-
tració”, tenint en compte que des 
de la DGT s’han compromès a 
donar en els pròxims dies un pla 
on es detalli com es farà aques-
ta “tornada a la normalitat” en 
capacitat d’exàmens. 

Una de les autoescoles que 
va reobrir va ser la RACC Sic For-
mació de la Seu. El seu director, 
Lluís Sánchez, va dir que “per fi” 
poden reiniciar les activitats que 
duen a terme en aquest centre. 
A més, destaca que alguns alum-
nes que s’havien d’examinar fa 
poc més de dos mesos no ho van 
poder.

Les autoescoles del Pirineu 
tornen a obrir pel compromís 
de la DGT a millorar la situació

FOTO: ACN/ Es desinfecta el vehicle abans de començar la classe
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Prorroguen les 
mesures per a 
la campanya 
agrària fins al 
30 de setembre
El govern espanyol va aprovar ahir 
dimarts prorrogar fins al proper 30 
de setembre, tres mesos més, les 
mesures extraordinàries per a la 
contractació agrària. Es tracta de 
la possibilitat de contractar aturats 
de municipis propers als camps i 
que aquests mantinguin la pres-
tació d’atur així com la pròrroga 
del permís de treball a persones 
migrants a qui els venci. “L’objec-
tiu que busca el govern de l’Estat 
és facilitar mesures per garantir 
l’aprovisionament dels mercats, 
mantenir les rendes de la població 
que més ho necessita i millorar les 
condicions sociolaborals de la po-
blació”, va dir la portaveu del go-
vern espanyol, María Jesús Mon-
terosures.

Lleida només suma 
un ERTO respecte 
aquest dilluns i en 
té un total de 5.358
La demarcació de Lleida ja re-
gistra un total de 5.358 expe-
dients de regulació temporal 
de l’ocupació (ERTO), els quals 
afecten un total de 30.299 
persones. Segons les últimes 
dades facilitades pel Departa-
ment d’Afers Socials, fins ara 
s’han presentat a Catalunya 
97.544 ERTO, que afecten un 
total de 718.865 persones tre-
balladores.

El Patronat de Turisme impulsa 
dues campanyes de promoció 
del Pirineu i les Terres de Lleida
Crearà una nova línia d’ajuts de 300.000 euros per 
ajudar als consistoris a enfortir el sector al territori
Lleida
ACN
El Patronat de Turisme de la Di-
putació impulsarà a partir de la 
segona quinzena de juny dues 
campanyes de promoció turística 
del Pirineu i les Terres de Lleida 
adreçades a captar públic català 
i estatal amb vista a la pròxima 
temporada d’estiu. D’altra banda, 
el Patronat crearà una nova línia 
d’ajuts per un import de 300.000 
euros adreçada als ajuntaments 
per donar un impuls al sector 
turístic, i també destinarà fins a 
128.000 euros a les federacions 
d’hostaleria, turisme rural i càm-
pings de les comarques de Llei-
da i la mancomunitat d’estacions 
d’esquí nòrdic del Pirineu lleidatà 
per incentivar accions promocio-
nals. Aquesta xifra representa un 
65% més de l’import de la sub-
venció que rebien fins ara. 

Davant l’afectació que la Co-
vid-19 està tenint en l’àmbit del 
sector turístic el Patronat de Tu-
risme de la Diputació ha incre-
mentat enguany un 65 % la do-

FOTO: Diputació/ 128.000 euros per a les federacions d’hostaleria

tació econòmica que anualment 
destina a les federacions d’hosta-
leria, turisme rural i càmpings i a 
la mancomunitat d’estacions d’es-
quí nòrdic del Pirineu de Lleida 
per incentivar accions de promo-
ció als seus sectors respectius. En 
total, destinarà a subvencionar les 
federacions amb 128.000 euros, 
dels quals 45.000 euros seran per 
a la Federació d’Hostaleria de Llei-
da; les associacions de càmpings 

i de turisme rural rebran 35.000 
euros cadascuna, mentre 13.000 
euros seran per a la Mancomu-
nitat d’esquí nòrdic. D’altra ban-
da, el Patronat destinarà 300.000 
euros a projectes municipals que 
incentivin el desenvolupament 
turístic. En aquests moments, el 
Patronat ha començat a redactar 
les bases de la convocatòria, que 
es preveu que puguin estar llestes 
a finals de juny.

El subdelegat del govern espa-
nyol a Lleida, José Crespín, va 
visitar ahir el sector agrari per 
“conèixer amb detall com desen-
volupen aquesta feina en el con-
text del Covid-19 i quins són els 
principals problemes amb què es 
troben”. La visita va començar a 
Fruites Font, de Torres de Segre, 
on Crespín va destacar “l’impor-
tant esforç que està fent el sec-
tor per oferir un mateix producte 
però adaptat a les necessitats del 
consumidor en un mercat cada 
vegada més global”. En aquest 
sentit, va posar en relleu que la 

“la innovació tecnològica ha estat 
clau però el factor humà continua 
sent essencial. La neteja i el com-
pliment de les normes sanitàries 
sempre han estat essencial però 
ara, amb la Covid-19, són cab-
dals”. Crespín també va visitar els 

espais municipals habilitats per 
poder garantir el confinament si 
hi ha casos positius i va assegurar 
que “l’esforç dels productors i les 
solucions aportades des del Go-
vern d’Espanya comencen a do-
nar els seus fruits”.

Crespín remarca 
“l’esforç” del 
sector agrari en 
la crisi sanitària 
del coronavirus

FOTO: @jose_crespin / El subdelegat va visitar el sector a Torres de Segre
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El poble de Durro, a l’Alta Riba-
gorça, ha decidit suspendre la 
tradicional baixada de falles, 
prevista pel dilluns dia 15 de 
juny. Els darrers dies els fallaires 
ja van canviar la data de les fa-
lles, del divendres 12 al dilluns 
15 per evitar una allau de visi-
tants i una festa massificada. Da-
vant l’increment de trucades de 
peticions de reserves per anar 
a veure les falles i de gent inte-
ressada a participar de la festa, 
han decidit suspendre la baixa-
da d’aquest any. Sònia Bruguera, 
alcaldessa de la Vall de Boí, va 
dir que “ha primat la seguretat 
i la salut” a la festa. La Pobla de 
Segur també ha suspès la tradi-

cional festa i posterior desfilada 
de fallaires i pubilles com s’havia 
de fer el 17 de juny. Els fallaires 
de la Pobla de Segur tenen clar 
que la festa amb multitud de fa-
llaires i públic no se celebrarà i 
ara estan pendent de decidir si 
realitzaran algun tipus d’acte. 

Durro també suspèn les falles 
previstes pel proper dilluns 
perquè prima “la seguretat”

Havien 
rebut moltes 
trucades per 
fer reserves

El PSC i Unitat d’Aran a la Di-
putació van reclamar ahir a la 
Comissió de Turisme que “es 
dotin dels recursos necessaris 
i es posi en marxa una cam-
panya de promoció turística 
de manera urgent, donada la 
situació d’excepcionalitat que 
vivim”. El portaveu del PSC a 
l’ens, Fèlix Larrosa, va lamen-
tar que “hem constat que la 
Diputació no té previst ende-
gar cap campanya fins al 15 
de juny, quan en un món ab-
solutament digitalitzat i amb 
alta competència, publicitar 
qualsevol producte es pot fer 
amb molta més agilitat”. 

PSC i UA volen 
que l’ens inici 
una campanya 
per al sector 
amb urgència
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Els clients de 
Plusfresc donen 
les gràcies als 
treballadors 
amb falques
Plusfresc ha impulsat una campa-
nya per convidar als seus clients a 
donar les gràcies als treballadors i 
treballadores, que durant aquests 
dies han extremat esforços per 
poder-los oferir el millor servei. Ai-
xí, a més dels seus perfils a xarxes 
socials, la cadena de supermercats 
ha habilitat durant uns dies un cor-
reu electrònic on poden enviar les 
mostres d’agraïment o suport, 
tant en format d’àudio com per 
escrit, per compartir-los amb els 
treballadors i treballadores a tra-
vés del fil musical de tots els seus 
establiments. Aquests missatges 
es podran escoltar des de les 8.00 
fins a les 9.00 hores, mentre per-
sonal es prepara per obrir. En to-
tal, s’emetran 25 falques.

Pueyo admet 
que l’hostaleria 
“esperava amb 
ganes” la fase 2
Davant la possibilitat que la re-
gió sanitària de Lleida no pas-
si a la fase 2 dilluns, l’alcalde, 
Miquel Pueyo, va admetre ahir 
que sectors econòmics com 
l’hostaleria “esperaven amb 
ganes i necessitat” el canvi de 
fase. Pueyo va reconèixer que, 
tot i que hi ha hagut imprudèn-
cies, amb alguna intervenció de 
la Urbana en general els ciuta-
dans han respectat les normes.

Aspros impulsa un servei que 
permet a les empreses reciclar 
mascaretes, guants o bates
Explica que la iniciativa ajuda a “seguir generant 
oportunitats laborals a persones amb discapacitat”
La Fundació Aspros ha 
engegat una iniciativa 
pionera a Catalunya basada 
en la recollida i destrucció 
d’Equips de Protecció 
Individual (EPI), com ara 
guants, mascaretes, bates, 
peücs i gorres.

Lleida
REDACCIO
El projecte forma part d’una no-
va línia de negoci de Tecnosolu-
cions, l’àrea de gestió, custòdia 
i destrucció de documents d’As-
pros. L’entitat va començar el 
servei dijous passat a empreses 
i establiments comercials de Llei-
da, Tarragona i de tot Catalunya. 
Per posar en marxa l’acció, els 
treballadors de Tecnosolucions ja 
han començat a dipositar caixes 
de cartró a les instal·lacions dels 
seus clients per efectuar la reco-
llida dels residus.

El servei, que servirà per reco-
llir els EPI dels residus comercials, 
s’inicia en el moment que l’usuari 
deixa el material en una capsa de 

FOTO: F.A. / Un operari de Tecnosolucions preparant la recollida d’EPI

cartó amb un forat, proporciona-
da per Aspros. De manera periò-
dica, treballadors de la Fundació 
efectuaran la recollida per por-
tar-lo a l’abocador, on es realit-
zarà el tractament de traçabilitat 
de gestió de residus, tal com es-
tableix la normativa estatal. Des 
d’Aspros recorden la importància 
de fer un bon reciclatge de tots el 
EPI referents a la Covid-19 per as-
segurar la salut pública.

El director executiu d’Aspros, 
Enric Herrera, explica que la ini-
ciativa permet a l’entitat “seguir 
generant oportunitats laborals 
a les persones amb discapacitat 
després d’un canvi de conjuntu-
ra derivat de la crisi del coronavi-
rus”. En aquest sentit, Aspros ha 
aconseguit “reinventar-se” i “con-
vertir en oportunitat una situa-
ció de crisi per al Tercer Sector”, 
aprofitant un servei que ja oferia 

Els hospitals Arnau de Vilanova 
i Santa Maria ja fa unes setma-
nes que han recuperat l’activitat 
aturada per la Covid-19, entre 
elles les consultes externes. Se-
gons afirmen fonts hospitalàri-
es, aquestes consultes s’estan 
treballant presencialment al 
“ritme progressiu” que estableix 
cada servei segons els “plans de 
contingència” marcats. Les ma-
teixes fonts apunten que l’acti-
vitat a l’Arnau és del 60%, men-
tre que el del Santa Maria és del 
40%. De totes maneres, la torna-
da a l’activitat ambulatòria s’està 
fent amb les normes i protocols 
sanitaris corresponents. D’altra 
banda, Salut no es planteja per 

ara desmantellar el pavelló On-
ze de Setembre, habilitat com 
a hospital de campanya. Cal re-
cordar que el passat 8 d’abril s’hi 
van instal·lar 45 llits provinents 
de la donació de l’Hospital Co-
marcal del Pallars i que la Paeria 
el va preparar tecnològicament. 

Les consultes externes de 
l’Hospital Arnau treballen al 
60%, i al Santa Maria al 40%

Salut no 
desmantellarà 

el pavelló Onze 
de Setembre

i adaptant-se als canvis que su-
posa la crisi sanitària. La recollida 
de residus dels EPI afavorirà una 
millora de la seguretat a les em-
preses i establiments comercials, 
alhora que contribueix a reduir 
l’impacte del material de rebuig 
al medi ambient, assenyalen des 
de la Fundació. Tecnosolucions 
va néixer l’any 2008 com a Centre 
Especial de Treball de la Fundació 
Aspros i desenvolupa els seus tre-
balls, tant per a empreses, com a 
particulars. Herrera, recorda que 
l’entitat és “pionera” en aquest 
servei, ja que “és l’únic Centre Es-
pecial de Treball a Lleida i a l’Estat 
que custodia documents”. L’any 
2018, Tecnosolucions va ser esco-
llit per un projecte europeu sobre 
cohesió econòmica i social com a 
exemple de reinvenció i alternati-
va en temps de crisi.

Actualment, Aspros atén més 
de 500 famílies ateses àrees 
d’acolliment residencial, servei 
de teràpia ocupacional, servei 
ocupacional d’inserció i formació 
professional. 

Lleida reivindica ‘La vida abans que el capital’
Un total de 42 poblacions de Catalunya, entre elles Lleida, van sortir ahir al carrer per reivindicar 
“el dret a protestar i mobilitzar-nos als barris, pobles i ciutats”. A Ponent, la plaça Paeria va acollir la 
concentració que, sota el lema La vida abans que el capital, va posar de manifest que arran la crisi les 
administracions han posat “els interessos dels poderosos per damunt dels de la gent”. /FOTO: T. Alcántara
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Els veïns del Clot continuen 
sense prendre part en el 
consell de zona de la Paeria
L’entitat veïnal considera que la regidora de barri, 
Marta Gispert, és la seva interlocutora vàlida 
La reunió extraordinària del 
Consell de Zona del Clot i 
entorns es va desenvolupar 
ahir de manera telemàtica 
sense la participació, 
com ja és habitual, 
dels representants de 
l’Associació de Veïns del Clot 
i Confluències.

Lleida
XAVIER NADAL
El president de l’entitat veïnal, 
Manel Rodríguez, va afirmar que 
“de moment continuarem sense 
prendre part en aquest òrgan de 
participació ciutadana, atès que 
considerem que no és una fines-
tra oberta per parlar amb l’ad-
ministració”. Rodríguez va afegir 
que “considero que és una cor-
tina de fum, un instrument més 
polític que efectiu, que no ajuda 
a solucionar les veritables pro-
blemàtiques dels barris”. Pel que 
fa al Clot, va afegir que “exposem 
les nostres reivindicacions a la 
regidora de barri, Marta Gispert, 

qui fins al moment ens atén sem-
pre, escolta les necessitats i les 
queixes dels veïns i hi tenim una 
connexió directe”. 

Rodríguez va assegurar que la 
setmana passada va rebre una 
trucada d’un tècnic de la Regido-
ria de Participació i lluita contra 
la corrupció per interessar-se per 
l’absència de l’entitat en el con-
sell de la zona 15. Segons el pre-
sident de l’entitat, va exposar la 
seva postura i va escoltar els rao-
naments del tècnic sobre la ne-
cessitat que l’associació formés 
part de les reunions, tant de ma-
nera col·lectiva com individual. 

El president de l’Associació de 
Veïns del Clot i Confluències va 
dir que, respecte al govern ante-
rior de la Paeria, “vaig intuir que 
l’actual tripartit s’agafa amb il·lu-
sió els consells i volen que funcio-
nin realment”. No obstant això, 
Rodríguez va recordar que “la 
nostra finestra” continua essent 
la regidora Marta Gispert i no va 
descartar que “si veiem que de 

les reunions se’n treu profit po-
dríem participar-hi, encara que 
sigui de manera individual”. 

Manel Rodríguez va afegir que 
“hem guanyat que ara tenim un 
consell de barri exclusiu del Clot, 
quan abans havíem de compartir 
protagonisme amb Universitat 

i Zona Alta”. Amb la constitució 
ahir del del Clot i entorns, ja estan 
en marxa tots els quinze consells 
de zona de la ciutat. 

Rodríguez va demanar que es 
pacifiqui el trànsit al voltant de la 
Plaça del Treball i que s’ampliïn 
les voreres al Carrer de la Premsa.

FOTO: T. A. / Els veïns es queixen de l’estretor del Carrer de la Premsa

La Paeria va posar en marxa ahir 
la seva Bústia Ètica i de Bon Go-
vern (paeria.cat/bustiaetica), que 
és una eina pionera de participa-
ció electrònica que permetrà a la 
ciutadania i als servidors públics 
informar o denunciar qualse-
vol mala pràctica en la gestió de 
l’Ajuntament. La regidora de Par-
ticipació i lluita contra la corrup-
ció, Elena Ferre, va dir que la bús-
tia permet que els ciutadans i el 
personal municipal posin  en co-
neixement o denunciïn a la Paeria 
via telemàtica totes les accions 
contràries a l’ordenament jurídic 
o als principis de bon govern que 
es produeixin en el marc de l’acti-
vitat desenvolupada per l’Ajunta-
ment de Lleida i les entitats muni-
cipals dependents. L’Ajuntament 

de Barcelona i Xnet han cedit a 
l’Ajuntament de Lleida aquest 
programa de manera gratuïta i 
per un temps indeterminat.  

Aquesta eina també ofereix 
la possibilitat d’adjuntar fotogra-
fies, vídeos i altres documents, 
així com establir i mantenir un 
espai de comunicació constant i 
segur entre el comunicador anò-
nim i l’òrgan gestor. La bústia va 

L’Ajuntament activa una 
Bústica Ètica per denunciar 
possibles males pràctiques 

entrar en funcionament ahir i 
cada tres mesos es farà un se-
guiment de les qüestions denun-
ciades a la Comissió informativa 
de la Transparència. Aprofitant 
l’estrena d’aquest servei, Ferre 
va animar les persones que van 
denunciar presumptes abusos se-

xuals a l’escola Aula Municipal de 
Teatre de Lleida que informin dels 
fets a la bústia i va garantir l’opció 
de poder-ho fer de manera anò-
nima (més informació a la pàgina 
21). La gestió de la bústia anirà a 
càrrec de l’Oficina de la Sindicatu-
ra de Greuges. 

FOTO: Paeria / Jordina Freixanet i Elene Ferre van presentar la bústia

Ferre insta a 
denunciar-hi 
els casos de 

l’Aula del Teatre 
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Conversa 
virtual amb 
la metgessa 
Carme Valls 
Llobet a la UdL
L’endocrinòloga Carme Valls 
Llobet, que ha estat guardo-
nada amb una de les Creus 
de Sant Jordi 2020 per la seva 
tasca pionera en l’aplicació de 
la perspectiva de gènere en la 
investigació científica i mèdica, 
protagonitzarà la celebració del 
Dia Internacional d’Acció per 
la Salut de les Dones a la Uni-
versitat de Lleida (UdL), aquest 
dijous. El Centre d’Igualtat 
d’Oportunitats i Promoció de 
les Dones Dolors Piera ha orga-
nitzat un diàleg feminista amb 
Carme Valls Llobet, pel qual cal 
fer la inscripció. 

Adjudicat el 
subministre 
de 20 pistoles 
per als agents 
de la Urbana
La Paeria va publicar ahir l’adju-
dicació el passat 14 de maig  del 
subministrament de 20 pistoles 
Walther P99 per als agents de 
la Guàrdia Urbana de Lleida. 
L’empresa adjudicatària és Ar-
mería Alberto SL i l’import to-
tal és de 11.330 euros, amb IVA 
inclòs. En exhaurir el termini de 
presentació d’ofertes hi va ha-
ver dues firmes que van optar 
a l’adjudicació del contracte de 
subministrament. Tota vegada 
que l’import d’aquest contracte 
és inferior a 15.000 euros, està 
considerat per tant com a con-
tracte menor.

L’AECC Lleida 
reinicia la seva 
activitat a la zona 
del Pirineu lleidatà
L’AECC–Catalunya contra el 
Càncer de Lleida inicia la torna-
da a la nova realitat de forma 
gradual al Pirineu lleidatà. Es 
reactiva de manera presencial 
el grup de teràpia psicoeducati-
va a Tremp. També s’inicien les 
sortides de marxa nòrdica de la 
Pobla de Segur, que comencen 
aquest dissabte; Sort (aquest 
diumenge); Tremp (6 de juny), 
i la Vall Fosca (7 de juny).

rcolomina
Resaltado


	lm27
	lm01
	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
	lm27.pdf
	lm01
	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

	lm27.pdf
	lm01
	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

	lm27.pdf
	lm01
	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

	lm27.pdf
	lm01
	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



