
AGENDA 
Mercat de Pardinyes; 11h. 

El PSC s’explica a 
Pardinyes
La candidata del PSC Montse 
Mínguez explicarà les seves 
propostes al mercat de Par-
dinyes.
 
Parc del Cadí, 12 hores. 

Torra i Borràs a 
la Seu d’Urgell
Míting central de JxCat al Pi-
rineu amb el president de la 
Generalitat Quim Torra, la 
número dos per Barcelona, 
Laura Borràs, la dos per Llei-
da, Concep Cañadell i la pa-
rella de Jordi Turull –cap de 
llista per LLeida–, Blanca Bra-
gulat.

Cofraria de Sant Sebastià; 
18h. 

Acte d’ERC al 
Pont de Suert
La portaveu nacional d’ERC, 
Marta Vilalta, acompanyarà 
els candidats del Pirineu al 
Senat i el Congrés, Miquel 
Caminal i Núria Juangran.
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◘
“Defensarem els 
nostres presos, 
Jordi Turull, fins 
que els absolguin”

La número dos de JxCat per 
Lleida, Concep Cañadell, es va 
mostrar contundent ahir a la 
Pobla de Segur en afirmar que 
“Defensarem els nostres presos 
i exiliats, com el nostre cap de 
llista, Jordi Turull, fins que els 
absolguin”, al temps que feia 
una nova aposta per “la unitat”.

Moya ‘apadrina’ 
la llista municipal 
d’En Comú Podem 
al Pont de Suert 

El candidat d’En Comú Podem 
al Congrés dels Diputats, Jau-
me Moya, va participar ahir 
en el debat obert i presen-
tació de la candidatura per 
a les properes eleccions mu-
nicipals del Pont de Suert En 
Comú Podem, que encapçala 
Angel Porté.FOTO: JxCat / La número dos, Cañadell, a la Pobla FOTO: ECP / Jaume Moya amb la llista municipal

Primàries Lleida obre una seu
La candidatura de Primàries Lleida per a les properes eleccions 
municipals, que encapçala el fotògraf  Jordi Pou, estrenarà aquesta 
tarda la seva seu de campanya, ubicada al carrer Sant Antoni /

FOTO: Tony Alcántara / L’Ajuntament de Balaguer, engalanat per la Setmana Santa, i l’edifici del costat on s’han instal·lat la ‘protesta’

El Col·lectiu Llibertat de Bala-
guer va posar dijous unes lle-
tres en groc amb la frase “No 
Callarem” en un balcó particu-
lar que està situat just al costat 
del de l’Ajuntament, que va re-
tirar el llaç groc. L’acció forma 
part dels actes que aquesta 
entitat, un col·lectiu de gent 
gran de la capital de la Nogue-
ra que agrupa una setantena 
de persones, realitza des de fa 

dos anys per reivindicar la lli-
bertat dels presos polítics. Les 
lletres de “No callarem” que es 
van posar en aquest balcó de la 
Plaça Mercadal remeten a una 
popular cançó de folk i abans ja 
s’havien posat a la muralla de 
Balaguer. De fet, cada dijous 
i dissabte es troben a la plaça 
Mercadal per cantar cançons i 
després realitzen “marxes soro-
lloses” pels carrers de la ciutat.

Un col·lectiu de Balaguer 
proclama que “no callarem” 
al costat de l’Ajuntament

Descobreix més a llemosa.com

SISTEMA CITY SAFETY
VOLVO ON CALL

SENSUS NAVIGATION
SMARTPHONE INTEGRATION

NOU volvo xc60
premium edition Des de 34.950€*

Llemosa Pol. Ind. El Segre, Parc. 719 -720
25191 Lleida (Lleida) 

973 20 61 00
#Volvoconnect

*XC60 Premium Edition D3 momentum canvi manual.  PVP recomanat per a la Península (excepte Extremadura i Cantàbria) i Balears: des de 34.950 € (IVA, transport, aportació del fabricant i la Xarxa de Concessionaris i impost de matriculació inclosos). Preu vàlid per a 
unitats finançades sota la marca Volvo Car Financial Services® (pertanyents a Volvo Cars Group) a través de Banc Cetelem S.A.U A-78650348 amb un import mínim a finançar de 29.000 €. Durada mínima 48 mesos. Permanència mínima 24 mesos. Subjecte a l’aprovació 
de Banc Cetelem S.A.U.  Oferta vàlida únicament per a persones físiques i per a vehicles venuts abans del 31 de desembre de 2018. El model visualitzat no coincideix amb el vehicle ofert.

Consum mixt (l/100 km) de 5 a 7,8. Emissions CO2 (g/km) de 131 g a 181 g.
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