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Es constitueix la comissió del
‘cas Boreas’ sense Joan Reñé
Serà presidida per Rosa Pujol i haurà d’elaborar
un pla de treball per fixar els continguts a tractar
La Diputació va constituir
ahir la comissió informativa
del ‘cas Boreas’, suspesa
per la presidenta Perelló
des del dia 15 de març pel
rebuig de l’oposició a què
l’expresident Joan Reñé en
formés part i que quedarà
dissolta amb les municipals.
Lleida
J.CASTELLÀ
La vicepresidenta primera, Rosa
Pujol, serà l’encarregada de presidir-la. Una decisió que, tot i que
és una delegació de la presidenta,
el grup va voler conèixer el parer
dels partits en aquesta qüestió,
dels quals ningú s’hi va oposar,
segons fonts de la reunió. A partir d’ara, tal com estableix el procediment administratiu, s’haurà
d’elaborar un pla de treball sobre

el qual funcionarà la comissió. És
per això que es va demanar als
grups que presentessin per escrit les seves propostes a la propera reunió, de la qual encara
no se n’ha fixat la data. La funció
d’aquest pla de treball consistirà
en establir de què es parlarà, les
persones que es vol citar i la periodicitat amb què els diputats es
reuniran.
Tot i que els grups han de presentar les propostes per escrit, i
que no se’ls ha marcat cap tempo màxim per fer-ho, alguns ja
van voler posar damunt la taula
aquells aspectes principals que
esperen d’aquesta comissió. Un
d’ells va ser ERC, que va demanar
“repassar els tràmits administratius per si s’hagués passat informació privilegiada a empreses”
segons va explicar el portaveu re-
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publicà, Jaume Gilabert.
Per la seva banda, Enric Colom,
portaveu del PSC, va explicar que
el grup socialista va fer constar la
seva voluntat de què “puguem

Solsona ofereix
extraescolars de
cuina a infants de
cinc i sis anys

Remodelen la
plaça de la Font
a Castellnou
d’Oluges
La Regidoria de Territori ha realitzat una actuació de renovació del
paviment al carrer de la Font de
Castellnou d’Oluges, amb l’objectiu de millorar un ferm que estava
en males condicions, provocava
problemes de seguretat i generava incomoditats als veïns. Les
obres han estat fetes per Sorigué
i han costat 15.681 euros.

tenir tota la informació”. Així mateix, a la reunió, Ángeles Ribes,
portaveu de Ciutadans, va demanar que la comissió “serveixi per
alguna cosa més que quedar bé”.
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La regidoria d’Educació de Solsona, a través del Pla Educatiu
d’Entorn, obre l’activitat extraescolar de cuina Petits xefs a
l’alumnat de P5 en el darrer trimestre del curs. Si bé aquesta
oferta s’adreça a l’alumnat de
primària, s’ha detectat interès
per part de famílies amb infants d’entre 5 i 6 anys. Les places són limitades.

El Pallars
Jussà celebra
els deu anys
de l’Arxiu
Comarcal
Aquest 2019 fa 10 anys que
l’Arxiu Comarcal del Pallars
Jussà va obrir les seves portes.
Dins dels actes de celebració
aquest dissabte es va inaugurar
l’exposició La rebotiga de l’Arxiu, 6 botigues històriques de
Tremp. Aquesta exposició vol
contribuir a reivindicar el paper
del comerç a Tremp i en especial el d’unes botigues històriques que han dipositat la seva
documentació a l’arxiu, al mateix temps que vol incentivar
la participació dels trempolins
en l’ingrés de documentació a
l’arxiu.

Debat obert
per definir
el programa
de la CUP a
Tàrrega
La CUP de Tàrrega acabarà de definir el programa
electoral mitjançant una
jornada de treball oberta i
participativa. L’acte es realitzarà el proper dissabte
6 d’abril a les 19h a l’espai
de l’Oficina Jove de Tàrrega. Segons membres de la
formació, “aquesta jornada
de treball estarà oberta a la
participació ciutadana amb
l’objectiu de posar en comú
les propostes emmarcades
dins els eixos fonamentals que la nostra formació
hem estat tractant i madurant durant els últims anys.
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Formación

La segunda promoción
leridana inicia el curso de
técnico de nivel 1 de pádel

Carreras extremas

El equipo pallarès
GECE Team presenta		
su expedición a la Titan
Han entrenado a siete bajo cero
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Con un alumnado formado por
23 personas, después de superar la prueba selectiva de acceso, ha dado inicio en el club Ekke
el curso de técnico de nivel 1 de
pádel, que por segunda vez organiza la Federació Catalana de
Pàdel (FCP) en la delegación de
Lleida. El objetivo del curso, que
tiene una duración de 75 horas,

GIMNASIA

es la capacitación técnica y profesional de los monitores de pádel. La superación de la formación comporta su incorporación
en el Regristre Oficial de Professionals de l’Esport de Catalunya
(ROPEC). Meritxell Ibáñez, de
docencia, y Freancesc Xavier Esteban, delegado en Lleida, dieron la bienvenida a los alumnos.

Trofeos

Bellpuig acoge el V Trofeu
de Gimnàstica rítmica de
conjunts del Club Ippon

La Titan Desert está
considerada una de las más
importantes del circuito
internacional por etapas y
se celebrará por el territorio
marroquí entre el 28 de
abril y el día 3 de mayo.
Lleida
REDACCIÓN
El vicepresidente segundo de la
Diputació de Lleida, Gerard Sabarich, participó ayer en la rueda de prensa de presentación de
los equipos ciclistas del Pallars
que participarán en la Titan Desert 2019, en Marruecos, entre
los días 28 de abril y 3 de mayo,
una de las carreras de BTT más
importantes del calendario internacional.
El acto –que tuvo lugar en
la sala de prensa– contó con la
presencia de los componentes
del equipo GECE Team, Albert
Sánchez, David Carrillo y Eduard
Morcillo, de Sort; Josep Maria
Vidal, de Gerri de la Sal; y Carlos
Nufrio, de la Pobla de Segur. Esta
será la segunda ocasión en que

CICLISMO
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el GECE Team participa en esta
carrera, después de hacerlo con
éxito el año pasado. Para la actual
edición, los cinco componentes
han estado entrenando a diario
por las carreteras del Pallars Sobirà, con temperaturas de hasta
-7 °C y pisando nieve en muchas
ocasiones, en contraposición a
las temperaturas de más de 40°C,

las dunas y la arena con la que se
encontrarán en Marruecos. Sabarich destacó la visibilidad que supondrá para las tierras de Lleida y
especialmente el Pirineu la presencia de este equipo en una carrera tan importante como ésta,
y el hecho de que lleven el nombre de Lleida, a través de la marca
Ara Lleida por Marruecos.

Competiciones

Armando Vidal consigue su primer		
título de Campeón de España de 2019
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El pabellón municipal de Bellpuig acogió el pasado domingo
31 de marzo, des de las 10.00
horas y hasta las 13.00 horas, el
V Trofeu de Gimnàstica Rítmica de Conjunts Vila de Bellpuig,
organizado por el Club Ippon.
En la edición de este año participaron más de 300 gimnastas
que competían en las categorías

Baby, Prebenjamín, Benjamín,
Alevín, Infantil y Cadete, y que
procedían de Agramunt, Arbeca,
Bellpuig, Castelldans, La Granadella, Lleida y Rosselló. Entre las
actuaciones puntuables, se vieron las exhibiciones del conjunto infantil de gimnasia rítmica
del club, que obtuvo la primera
posición en el Trofeu Sícoris.

Armando Vidal, el ciclista de Almacelles, continúa cosechando
victorias en todas las pruebas BTT
en que participa este año, en su
categoría de Master 60. Esta vez
no se conformó con una, ya que
consiguió ganar las dos pruebas
que se celebraron en sábado y
domingo, 30 y 31 de marzo, en la
VIII Edición de la Jamón Bike by
Aire Sano, en Calamocha (Teruel),
que incluía también el Campeonato de España de XC Ultramaratón 2019. En sábado consiguió su
primer título de campeón de España de 2019, en una carrera de
127 kilómetros y 3.000 de desnivel, con un terreno pedregoso y
exigente. El domingo venció la
segunda etapa de la Jamón Bike.
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