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Convocatòria 
del consistori 
de projectes 
de Cooperació 
Internacional 
La tinenta d'alcalde i regidora 
d'Educació, Cooperació, Drets 
Civils i Feminismes, Sandra 
Castro, va presidir ahir la pre
sentació de la convocatòria 
de l'Ajuntament de Lleida per 
a la presentació de projectes 
de Cooperació Internacional, 
Acció Humanitària i Codesen
volupament. Les entitats que 
optin als ajuts en matèria de 
cooperació poden presentar 
les seves propostes fins al dia 4 
d'octubre. La Paeria hi destina 
una partida pressupostaria de 
71.400 euros, ampliables fins 
a 90.000 euros. l'Ajuntament 
de Lleida promou l'enfocament 
de gènere basat en els drets 
humans i per fer-ho aquesta 
convocatòria té tres tipus de 
projectes. 

El PP denuncia 
la plaga de rate~ 
que afecta diversos 
barris de la ciutat 
El portaveu del PP a la Paeria, 
Xavi Palau, va reclamar ahir a 
l'Ajuntament de Lleida la des
ratització dels carrers de la ciu
tat davant de les nombroses 
queixes veïnals. Els veïns de 
Doctor Flemig van lamentar 
que alguns rossegadors es co
len als comerços 

Commemoració oficial 
i marxa de torxes per 
celebrar avui 1'11-S a 
la porta dels Apòstols 
La Paeria reparteix aquest matí, de 
10 a 13 hores, senyeres als ciutadans 
L'Ajuntament de Lleida 
continuarà avui et 
repartiment de senyeres 
amb motiu de la celebració 
de la Diada Nacional de 
Catalunya. Els ciutadans i 
ciutadanes que ho desitgin 
poden recollir-les entre les 
10 i les 13 hores al pati del 
Palau de la Paeria. 

Lleida 
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L'acte commemoratiu de la Diada 
s'organitza de manera conjunta 
entre la Paeria, la Generalitat de 
Catalunya i la Diputació de Lleida 
i tindrà lloc avui a les set de la tar
da davant de la Porta dels Apòs
tols de la Seu Vella . 

Presidirà l'acte la consellera 
de la Presidència de la Genera
litat de Catalunya, laura Vilagrà, 
i hi participaran l'alcalde de Llei
da, Miquel Pueyo, el delegat del 
govern de la Generalitat a Lleida, 
Bernat Solé, i el president de la 
Diputació, Joan Talarn. 

FOTO: Paeria I Els ciutadans van poder recollir ahir la senyera a la Paeria 

El dissabte 11 de setembre, a 
partir de les 9 hores, l'edifici del 
Roser estarà obert per realitzar 
l'ofrena floral tradicional a càrrec 
de les entitats culturals i cíviques 
de la ciutat. 

D'altra banda, avui a les 20.45 
hores tindrà lloc la Marxa de Tor
xes a la plaça desi Apòstols, que 

es durà a terme en el format de 
manifestació estàtica. Abans, cap 
a les 20.15 hores, els represen
tants de les trenta entitats adhe
rides a la Marxa de Torxes 2021 
faran una ofrena floral a l'edifici 
del Roser i es farà la lectura d'un 
manifest reivindicatiu a càrrec de 
Jaume Añé. 

-
Telefónica tanca 8 centrals 
de coure a Lleida i avança en 
la digitalització de la xarxa 

Exposició del 
Voluntariat 
per la llengua 
a la Biblioteca 
Pública de Lleida 

Pla perquè 
tots els clients . es passin 

a la fibra 

El PSC defensa 
la Seu Vella per 
a la celebració 
de la Diada 
la regidora del grup munici
pal socialista a la Paeria, Car
me Valls, va afirmar ahir que 
la Seu Vella és l'espai "més 
exponent" per fer l'ofrena de 
la Diada de 1'11 de Setembre. 
Carme Valls va afegir que el 
monument, pel qual el PSC 
proposa avançar en la candi
datura a Patrimoni Mundial 
de la UNESCO, "representa 
els valors de la concòrdia i 
de la pau". En aquest sentit, 
Carme Valls va lamentar les 
declaracions de la CUP i va 
demanatr"més respecte" a la 
formació socialista a l'hora de 
fer referència al paer en cap. 

sec presenta 
la "veritable 
històrià' de 
la jornada 
Societat Civil Catalana (SCC), 
amb el president Fernando 
Sanchez al capdavant, va pre
sentar ahir, juntament amb 
l'Associació d'Historiadors de 
Catalunya, un documental 
que explica, segons sec, "la 
veritable història de la Diada" 
i no "la història romàntica que 
alguns han construït". Abans, 
una desena de persones con
vocades per la plataforma 
Lleida Antifeixista es van con
centrar contra aquest acte or
ganitzat al Roser. 

Telefónica ja ha tancat 59 cen
trals de coure a Catalunya, la 
qual cosa suposa continuar 
avançant en el seu pla de digi
talitzaciÓ i transformació de la 
xarxa per oferir la millor connec
tivitat. D'aquesta manera, s'han 
clausurat 33 centra ls a Barcelo
na, 10 a Tarragona, 8 a Girona i 
8 a Lleida. 

L'exposició del Voluntariat per la 
llengua Quan parles fas màgia es 
podrà veure fins al 30 de setem
bre a la Biblioteca Pública de llei
da. Després farà un recorregut 
per diverses biblioteques de la 
demarcació de Lleida. l a propera · 
parada, a l'octubre, serà a Tremp i 
al Pont de Suert. 

FOTO: Voluntariat llenpa El paer en cap va presidir la inauguració 
El tancament del coure supo

sa un estalvi energètic de més 
de 1.000 GWh, el que equival 
a 355.000 tones de C02, co
rresponent a plantar sis milions 
d'arbres. A més, una central de 
fibra dona servei al mateix nom
bre d'accessos que s'atenen des 

de quatre centrals de coure i la 
tecnologia d'accés de fibra ocu
pa només el 15% de l'espai de 
l'accés de coure_ L'objectiu del 
pla de transformació és comple
tar la cobertura de fibra amb una 
xarxa totalment digital i impulsar 
que els clients es passin a fibra. 

la inauguració de la mostra va 
tenir lloc el dimecres en un acte 
al qual hi van assistir l'alcalde de 
lleida, Miquel Pueyo; el director 
dels Serveis Territorials de Cultura 
a lleida, Albert Turull, i la directo
ra del CNl de lleida, Balbina Es-
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colà. En els parlaments, tots tres 
van estar d'acord a l'hora d'assen
yalar el Voluntariat per la llengua, 
que gestiona el Consorci per a la 
Normalització lingüística, com 
una bona pràctica que ajuda a fer 
créixer el català i, alhora, enforteix 

els vincles dins la comunitat. Tam
bé van destacar la importància de 
treballar plegats per incrementar 
l'ús de la llengua. A l'acte es va 
crear una parella lingüística entre 
el Sr. Postu, voluntari i l'aprenenta 
Ana Madalina Chiratcu. 
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El Consell del 
Jussà analitza 
les demandes 
dels consistoris 
La Junta de Govern del Con
sell Comarcal del Pallars Jussà . 
ha analitzat els projectes que 
els Ajuntaments de la comarca 
han anat fent arribar al Con
sell per si es poden considerar 
susceptibles de ser incloses en 
convocatòries dels diferents 
programes de cooperació que 
puguin anar sortint. A l'àrea 
de gerència fa un temps s'han 
incorporat alguns tècnics en 
aquestes tasques per confor
mar un equip de treball més 
ampli per afrontar les diferents 
convocatòries, al mateix temps 
que al setembre s'incorpora 
una nova tècnica. 

Junts i la JNc de 
l~lt Urgell Uiuren 
el premi Estel a 
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La Joventut Nacionalista de Ca
talunya i Junts per Catalunya de 
l'Alt Urgell lliuraran el diumen
ge 12 de setembre a dos quarts 
de cinc de la tarda el tradicional 
Premi Estel a Jordi Turull, con
seller de la Generalitat durant 
el referèndum de l'l-O i per
sona molt vinculada a Josa de 
Cadí. A banda del guardonat, 
també prendrà la paraula el se
cretari general de la JNC, Alvaro 
Clapés-Saganyoles. 

Telefónica tanca un 
total de 8 centrals 
de coure a les 
Terres de Lleida 
Telefónica ha tancat 8 centrals 
de coure a la demarcació de 
Lleida per avançar en la digita
lització de la seva xarxa. En el 
conjunt de Catalunya, n'ha tan
cat 59, la qual cosa suposa con
tinuar avançant en el seu pla de 
transformació de la xarxa. 

Corbms replanteja 
les masculinitats 

•:ill.er 
Corbins va celebrar un taller de 
masculinitats, on la formadora 
va aportar pautes i idees per 
replantejar la idea de mascu li
nitat i desprendre rols de gène
re que es perpetuen. La inicia
tiva estava adreçada als joves 
i les seves famílies i s'encabeix 
en les Jornades feministes. 

El Cardenal Omella demana 
que la renúncia de Novell no 
sigui "una novel·la morbosa" 
Romà Casa nova reclama "tenir compassió" i ser 
"misericordiós" en uns moments "de perplexitat" 
Mentre segueix el silenci del 
protagonista, altres veus de 
l'església pren~n la paraula 
per demanar que es respecti 
la Intimitat de l'exblsbe 
Xavier Novell. 

Lleida 
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El president de la Conferència 
Episcopal Espanyola, Joan Josep 
Omella, va demanar ahir respec
te per la intimitat de Novell i va 
reclamar no convertir la seva re
núncia en una "novel·la morbo
sa". Omella va reconèixer que no 
en sabia res fins que es va fer pú
bl ica la renúncia i que "ens hem 
quedat tots sorpresos i amb do
lor". 

D'altra banda, en la Festa Ma
jor de Sant Pere Claver de Verdú, 
el bisbe de Vic i administrador 
apostòlic, Romà Casa nova, va as
segurar que "no puc obviar la si
tuació anòmala del bisbat solsoní 
en la renuncia del exbisbe Xavier 
Novell i dels moments de dolor i 

perplexitat existents" i va dema
nar que "siguem misericordiosos 
ds!Vant d'aquesta situació i tin
guem compassió". 

Més enllà d'aquestes paraules, 
però, continua regnant el silen
ci pel que fa als motius que han 
portat Novell ha abandonar el 
càrrec de bisbe. Va presentar la 
seva renúncia al càrrec aHegant 
motius "estrictament personals". 
Segons un comunicat· fet públic 
per la diòcesi de Solsona, Novell 
va prendre la decisió "després 
d'un període de reflexió, discerni
ment i d'oració". 

El bisbe va presentar la dimis
sió davant del Sant Pare i del go
vern pastoral de la diòcesi de Sol
sona. D'aquesta manera, el sant 
pare va nomenar el bisbe de Vic, 
Romà Casanova, administrador 
apostòlic de Solsona durant la se
va vacant. Novell va ser nomenat 
bisbe de Solsona el novembre de 
2010 i, amb 41 anys, es va conver
tir en el prelat més jove de l'Estat. 

En el comunicat, la diòcesi sol-

El sindicat CGT denuncia 
que Educació 'col·loca' 
"a dit" gent del partit 
La CGT ha denunciat la pràctica 
del Departament d'Educació de 
col·locar "a dit" gent del partit. 
En aquest sentit, exposen el cas 
de l'a lcaldessa d'Isona i ex dele
gada del Govern a l'Alt Pirineu, 
Rosa Amorós. Va ser a finals de 
juliol quan des de la conselleria 

Exposen el cas 
de l'exdelegada 

de Govern 
Rosa Amorós 

es va crear una plaça destina- • 
da al Centre de Recursos Peda-
gògics del Pallars, que segons 
apunten "semblava destinada" 
a Amorós . La CGT creu que hi 
ha elements que "fan sospitar 
que la plaça s'ha creat a dit" i és 
per això que posaran en mans 
dels serveis jurídics la possibili
tat d"'impugnar-ho perquè sur
ti l'any que ve de manera més 
transparent". També deixen clar 
que sempre "estaran amatents 

a aquestes pràctiques". Aques
ta denúncia ja la va fer públi
ca també una t reballadora dels 
Serveis Educatius dels Pallars on 
es qüestionava el procediment 
per atorgar una plaça pública 
de personal docent assignada al 
Centre de Recursos Pedagògics 
del Pallars Jussà a Tremp. Aquest 
diari va intentar contactar, sense 
èxit, amb el director territorial. 

FOTO: Josep Castellà/ La Missa que va tenir lloc ahir a Verdú 

sonina apuntava que la renúncia 
de Novell es feia efectiva de con
formitat amb el previst pel cànon 
401 52 del Codi de Dret Canònic. 
En concret, aquest punt especifi
ca que "el bisbe diocesà que per 
malaltia o per una altra causa 
greu esdevingui menys idoni per 

a complir el seu ofici és pregat vi
vament que presenti la renúncia". 

Més endavant saltava la notí
cia que Xavier Novell havia plegat 
per amor, perquè estava enamo
rat d'una dona, autora de novel
les erotico-satàniques i divorcia
da. 

FOTO: Jordi Curcó/ La talla no s'havia r.estaurat mai abans 

Giménez beneeix la talla de 
la Mare de Déu de Montoliu 
El bisbe de Lleida, Salvador Gimé
nez, va beneir dimecres la talla 
restaurada de la Mare de Déu de 
Montoliu. La iniciativa de la res
tauració va sorgir de la comunitat 

parroquial de Montoliu, que va 
veure la necessitat d'intervenir 
en la talla que mai abans s'havia 
restaurat i fer-ho durant els me
sos d'estiu . 
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