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El Comú demana 
que la Diputació es 
pronuncïi sobre la 
línea MAT d'Isona 

En Comú Podem (ECP) a la Di
putació de Lleida ha reclamat, 
a través d'una pregunta escri
ta dirigida al president, que es 
posicioni respecte al desplega
ment de la línia de Molt Alta 
Tensió (MAT) entre Osca i Iso
na. La formació ho considera 
oportú després que la Diputa
ció de Barcelona aprovés una 
moció de rebuig a la construc
ció de línies MAT. 

Seminari sobre la 
segregació escolar 
a la ciutat de Lleida 
per garantir l'equitat 

La Paeria organitza el seminari, 
que mclou cinc mirades, amb 
cinc conferències, per conèixer, 
entendre i implicar-se en el 
desplegament del pacte de ciu
tat d'aquest curs. La primera 
sessió és demà, sobre el dret a 
l'educació, i es podrà seguir en 
línia, com la resta de conferèn
cies. Al mesos de novembre, 
gener, febrer i març tindran lloc 
les altres quatre sesions. 

FOTO: E.T. / Els homenatges van estar organitzats per ERC 

El Tarròs i Bellpuig celebren 
actes per retre homenatge 
a l' expresident Companys 
Esquerra Republicana de Cata
lunya va organitzar ahir un ac
te d'homenatge a l'expresident 
Lluís Companys. A migdia es va 
fer el lliurament de la quere
lla presentadq per ERC a la jus
tícia argentina per l'assassinat 
del president per la dictadura 
franquista. Després es va lliufC!r 
el documental Lluís Companys, 

l'home que no morirà mai, per 
continuar amb una vista guiada 
a l'Espai Lluís Companys del Ta
rròs. Per acabar, es va celebrar 
un dinar de germanor. sAixí ma
teix, en aquest cas a la tarda, es 
va celebrar un altre acte a Bell
puig, a la llotja, amb la projecció 
del documental esmentat i tam
bé una taula rodona. 

ANUNCI 

APROVACIÓ INICIAL DEL PLA DE MILLORA URBANA 
DE COMPOSICIÓ VOLUMÈTRICA I ORDENACIÓ DE 
FAÇANES DE LA CENTRAL DE SUPSA 
(SUPERMERCATS PUJOL SL) AL POLiGON 
INDUSTRIAL "EL SEGRE", PARCEL·LA 307A, 
PROMOGUT PER SUPSA SUPERMERCATS PUJOL SL. 
Informació: 
Acord de la Junta de Govern Local de data 30 de setembre 
de 2021 
Informació pública pel termini d'un mes. 
Lloc: Departament de Planejament i Gestió, Plaça Paeria, 
núm. 11, sa planta (Edifici Pal·les). Horari de 9 a14 h. 
Sol·licitar cita prèvia al telèfon 973 700 400 
https://seu.paería.cat/urbanismeCategoríaPublic.linformacioPublica 
http://www.paeria.es/TaulerAnuncis/cat/ , ....... , .. 

+ Ajuntament de Lleida 

Denuncien que un aparell 
d'aire condicionat tapa la 
imatge d'Enric Granados 
Les obres a la casa natal del músic, la 
causa del "disbarat", segons Jaume I 
Els veïns de Jaume I volen 
fer una queixa pública 
perquè un aparell d'aire 
condicionat a l'edifici de la 
casa natal d'Enric Granados 
a Lleida ha estat instaHat 
just davant del retrat del 
músic i el tapa en bona part. 
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l'Associació de Veïns del bar(i de 
Jaume I qualifica aquest fet de 
"disbarat" i de "lamentable", i diu 
que és fruit de les obres d'habili
tació que l'ajuntament està duent 
a terme a la planta baixa de l'edi
fici de la casa natal del músic llei
datà, situada en la confluència 
dels carres Cavallers i Tallada. 
l'actuació municipal consisteix a 
habilitar a la planta baixa de la ca
sa un espai per a la formació de 
joves. Ara, l'Associació de Veïns 
demanarà la retirada de l'aparell 
d'aquest lloc, de manera que la 
imatge de l'insigne músic torni a 
ser perfectament visible. 

FOTO: J.C. / Imatge de l'edifici on es pot veure l'aparell a Ja part superior 

Un segle d'història del centre Agustí Mestre 
La Nau Central de la Seu Vella va acollir ahir un acte per commemorar el centenari del centre Agustí 
Mestre. A les 18.30 hores es va fer una visita guiada a la Seu i a l'espai expositiu històric de Mestre. 
Tot seguit es va iniciar l'acte central amb la presentació del llibre 'Mestre, cent anys d'història'. Cacte 
commemoratiu va acabar amb un còctel servit al jardí del claustre de la Seu Vella / FOTO: Núrll Gercll 
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FOTO: Ràdio Balaguer I S'han reunit 22 expositors i 200 vehicles 

Balaguer tanca Firauto 
amb un augment d'interès 
pel vehicle elèctric i híbrid 
Firauto, la Fira del vehicle de 
segona mà i complements, que 
se celebra a Balaguer, va tan
car portes ahir amb el retorn 
d'aquest certamen al calendqri 
de fires de la ciutat, un esdeve
niment molt demandat des del 
sector, després que l'any passat 
no es pogués celebrar a causa 
de la pandèmia. Enguany, el cer
tamen s'ha ampliat a tres dies, 
una de les novetats, juntament 

amb l'espai dedicat a les cara
vanes, autocaravanes, que ha 
incrementat força el consum du
rant la pandèmia. 

Un altre dels sectors que va 
despertar força interès entre els 
visitants tot el cap de setmana 
va ser el del vehicle elèctric i hí
brid. Firauto va comptar amb un 
total de 22 expositors que van 
oferir al públic més de 200 vehi
cles diferents. 

FOTO: ACN I Enguany, les parades s'han ubicat en espais exteriors 

La Fira de Sant Ermengol 
supera amb nota la seva 
versió adaptada pel Covid 
La Fira de Sant Ermengol va 
tornar a omplir aquest cap de 
setmana els carrers del centre 
de la Seu d'Urgell, en una edi
ció especial adaptada a l'actual 
context de pandèmia. El sol i 
les bones temperatures van ani
mar el públic a assistir de for
ma multitudinària al certamen, 
que enguany ha situat totes les 
parades en espais exteriors. De 
fet, la nova ubicació de les gai
rebé quaranta formatgeries del 

tot el Pirineu que hi participen 
va agradar molt als visitants. Des 
de l'organització, conjuntament 
amb els paradistes, s'analitzarà 
si aquesta es vol mantenir de 
cara al futur. La tinent d'alcal
de de Promoció de la ciutat de 
l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, 
Mireia Font, es va mostrar molt 
satisfeta amb l'afluència de visi
tants i va destacar que les dife
rents activitats d'aula de tast de 
formatges també es van omplir. 

FOTO: AECC Uelda I Un miler de lleidatans es van reunir a la llera del riu Segre en la caminada contra el càncer 

Més de l .400 persones 
participen en la marxa 
contra el càncer a Lleida 
Caminades solidàries a Vi el ha, Tremp, 
la Pobla, el Pont de Suert i Alguaire 
Més de 1.400 persones es 
van reunir ahir a la llera 
del riu Segre per celebrar 
la IX caminada solidària 
En Marxa que organitza 
l'Associació Contra el Càncer 
de Lleida. Ahir es van 
organitzar més caminades 
solidàries a diferents 
municipis de la demarcació 
de Lleida. 
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Els participants van gaudir d'un 
dia esportiu tots junts i alhora 
col·laborar en la lluita contra el 
càncer. Gràcies a l'ampliació de 
restriccions sanitàries, l'Associa
ció va poder desenvolupar la ca
minada en un format com fa dos 
anys. La caminada es va iniciar a 
les 9.00 hores des de la passare
Ha dels Camps Elisis. El recorre
gut, d'aproximadament uns 10 
kilòmetres, es va realitzar per la 
canalització del riu Segre fins a 
Grenyana i tornar al punt de sor
tida. 

Tots els participants optaven 
a un sorteig on es podia guanyar 
un cap de setmana al Càmping 
Aigüestortes d'Esterri d'Àneu o al 
Càmping Santa Elena-Ciutat (Llo
ret de Mar) o packs d'oli de DOP 
Les Garrigues, pans de Pastisseria 

FOTO: Núria Castells I Al Pont de Suert hi van participar 200 persones 

Marqués, una bossa de Kiwisac, 
una matrícula d'llema Formación, 
o dos massatges d'Alícia Orellana 
Alvarez, un sopar al restaurant O 
Sole Mio o al Restaurant Palermo 
o un rellotge de la joieria Lava
quial, entre molt altres. 

Ahir, també es van celebrar 
caminades solidàries a Vielha, 
Tremp, la Pobla de Segur, el Pont 
de Suert i Alguaire. I el pròxim 
diumenge 24 d'octubre es realit
zaran a Almacelles, Alcarràs, els 
Alamús, i Torres de Segre i la Va
ll Fosca. Unes 200 persones van 
participar en la marxa que va te
nir lloc al Pont de Suert, organit
zada per I'AECC a l'Alta Ribagorça. 

La Marxa es va emmarcar dins 
de la Campanya contra el Càncer 
de Mama que se celebra aquests 
dies i, a banda de la marxa pels 
carrers de la població, es va fer un 
acte reivindicatiu del col· lectiu de 
malalts de càncer i l'aecc va mun
tar unes parades de recaptaciò de 
fons per a la causa. El grup Riba
tonies de la comarca va acompan
yar la marxa amb música. 

El 23 de setembre, I'AECC Llei
da va inaugurar al Rectorat de la 
UdL l'exposició 50 anys canviant 
la història del càncer sobre els 
avenÇos que han permès t robar 
nous tractaments per fer front a 
la malaltia. 
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