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FOTO: Tony Alcántara / Unas 270 personas se han matriculado

La UdL abre la universidad
de verano con 19 ofertas
La Universitat de Lleida (UdL)
inició ayer al grueso de la 27ª
universidad de verano con los
primeros cursos presenciales en
la capital del Segrià, Soses, Arbe-

ca, Agramunt y Tremp. Unas 270
personas están matriculadas en
algunos de las 19 ofertas que
arrancan esta semana sobre temas muy variados.

FOTO: Sàhara Ponent / Los primeros menores ya llegaron el pasado fin de semana a Ponent

Llegan 9 niños saharauis que
pasarán el verano en Lleida
Los 9 primeros niños saharauis
que pasarán este verano en el
Segrià en el marco del programa
Vacaciones en Paz han llegado
este fin de semana en las poblaciones de destino. Este primer
grupo de niños y niñas saharauis
destinados concretamente a las

FOTO: Tony Alcántara / Acto de presentación en la plaza Paeria

La ANC presenta un acto
de “lucha noviolenta”
La Assemblea Territorial de Lleida de la ANC ofreció ayer una
rueda de prensa donde hizo
pública una acción realizada en
Lleida, enmarcada dentro de la

“lucha noviolenta” para la consecución de la independencia
catalana. El acto se celebró ayer
por la tarde en la plaza de la Paeria.

poblaciones de Montoliu (1),
Alfarràs (2), Alpicat (1) y Lleida
(5). El programa, organizado por
el Frente Polisario en colaboración con Sàhara Ponent, llevará
a la comarca leridana un total de
20 niños, 5 más de los previstos
inicialmente. Como curiosidad,

Sàhara Ponent se ha hecho cargo
a última hora de un niño que no
tenía un destino asignada y que
será acogido por una familia que
estaba en lista de espera. Por otra
parte, está previsto que el resto
de pequeños lleguen a partir del
próximo domingo.

Premiados en el
Campus Iberus
de Jaca

El piso más caro
de Lleida se ubica
en Blondel y cuesta
639.910 euros

Clara Diarte, doctorando del programa de Ciencia y Tecnología
Agraria y Alimentaria de la Universitat de Lleida (UdL), ha recibido el premio del jurado en las 6as
Jornadas doctorales de Campus
Iberus celebradas en Jaca (Huesca) por su trabajo Estudios sobre
la cutícula y paredes celulares del
fruto de la aceituna: composición,
cambios durante la maduración e
influencia de factores agronómicos. Mientras, Carlos Javier Ortún,

La vivienda media en Lleida mide 108 m2, tiene una antigüedad de 36 años y un valor de
115.491 euros. Sin embargo,
639.910 euros son los que vale
el piso más caro del municipio,
ubicado en la avenida de Blondel, que tiene una superficie de
445 m2 y 9 años de antigüedad. Por su parte, el segundo
piso más caro es otro de la avenida de Blondel, que tiene un
precio de 619.040 euros.

FOTO: Doctorandos premiados

de la Universidad de Zaragoza, se
ha llevado el galardón otorgado
por los compañeros doctorandos
con Mechanical symmetry in the
childhood face: technical solutions that return smiles (Simetría
mecánica en la cara de los niños:
soluciones técnicas que devuelven sonrisas).

El leridano
Guillem Sàez,
nuevo gobernador
del Rotary Club
La Canonja de la Seu Vella acogió este pasado fin de semana
la ceremonia del cambio de
autoridades rotarias del distrito 2202. En concreto el leridano Guillem Sàez ha sustituido
a Eduardo Cuello, de Huesca,
como gobernador del distrito
2202, mientras que María Fernanda Calero fue elegida como
la nueva presidenta del Rotary
Club Lleida.

FOTO: Rotary Club / La ceremonia, que contó con unos 70 participantes, se celebró en el marco de la Seu Vella de Lleida
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Troben a Verdú 10 sitges
d’època romana i ibèrica
La troballa ha aparegut en el marc
de les obres del Segarra-Garrigues
FOTO: CCN / Durant el dia van fer una visita guiada per Balaguer

Arrenca l’Encomarcat amb
una quarentena de joves
El centre històric de Balaguer ha
estat aquest dilluns el punt de
sortida de la segona edició de
l’Encomarca’t, una trobada entre joves de la Noguera i de l’Alt

Empordà que ha aplegat una
quarantena d’inscrits/es, una
desena més que l’any passat,
confirmant així la seva consolidació.

Reconstrucció històrica a Tudela
Un grup de més de 300 persones van voler reviure el diumenge la
vida de l’antiga Escola de Suboficials Republicana de l’època de la
Guerra Civil a Tudela de Segre. /FOTO: L.M.

Sant Esteve
de la Sarga
requereix
500.000 euros
per Mont-rebei
L’Ajuntament de Sant Esteve de
la Sarga necessita 500.000 euros per resoldre deficiències urgents indicades pels geòlegs en
la zona de l’accés a Mont-Rebei
que va quedar tallada per una
esllavisada. L’alcalde, Jordi Navarra, assegurava ahir en un
comunicat que han invertit
160.000 euros a la zona procedents de la direcció general
d’administració local. Ahir van
visitar la zona afectada el diputat provicnial del Pallars Jussà,
Marc Baró, i el cap de l’oficina
del govern a l’Alt Pirineu, Josep
Ramon Soldevilla.

Verdú
ACN
Els treballs de construcció del nou
reg del sistema Segarra-Garrigues
que s’estan portant a terme al sector 6, al terme municipal de l’Urgell, a Verdú, han posat al descobert un jaciment arqueològic on
s’han pogut documentar un conjunt de 10 sitges d’època romana
i ibèrica. Al fons d’una d’aquestes
sitges s’hi ha descobert l’esquelet
d’un èquid jove que podria tenir
2.000 anys d’antiguitat i que es
troba en un bon estat de conservació. Al jaciment també s’ha
trobat un forn d’època medieval
i materials com ceràmica ibèrica
oxidada pintada i alguns altres de
ceràmica a mà. Les troballes arqueològiques al traçat del canal
Segarra-Garrigues són freqüents
en segons quins punts de l’obra.
La troballa es va fer el 25 de juny
i de moment s’han documentat
2 sitges d’època ibèrica, 3 sitges
d’època romana, 2 sitges d’època
tardana i 1 sitja d’una època que
encara no s’ha pogut determinar.
Igualment encara hi ha 2 sitges
pendents d’excavar. Els arqueòlegs també han documentat una
estructura que està en procés
d’excavació .

FOTO: ASG/ Imatge de l’esquelet d’un cavall trobat al fons d’una sitja

FOTO: ASG / Els arqueòlegs han documentat tot el jaciment

Protesten a Vilanova de
Segrià en defensa de l’equip
docent de l’escola bressol
Un grup de pares va protestar
ahir a les instal·lacions de l’escola
bressol de Vilanova de Segrià en
defensa de l’actual equip de docents i de la directora. Discrepen
d’un altre grup de pares que no
veurien amb bons ulls la gestió
que se n’està fent del centre.
Les discrepàncies entre ells
haurien començat fa dos mesos
i ara, davant d’aquest escenari,
els pares que van protestar ahir
es van reunir amb l’alcalde Jordi
Figuerol per fer-li arribar els seus
arguments i per emplaçar-lo a
trobar una solució perquè consideren que la “situació és insostenible”, segons va assegurar el
representant dels pares. En un
manifest que van lliurar a l’actual
alcalde, asseguren que “recolzem

Hi hauria
discrepàncies
entre els pares
sobre la gestió
sens dubte l’excel·lent tasca que
el grup docent de l’escola realitza amb els nostres fills i filles”.
Aquest grup de pares lamenten
que “després d’enviar diferents
escrits a l’Ajuntament, emplenar
una enquesta i fer dues reunions
amb els responsables de l’escola,
els pares i mares encara estem
esperant obtenir una explicació
del què està succeïnt i les soluci-

FOTO: M. G./ Els pares a l’acte per defensar l’equip docent de l’escola

ons que es volen aplicar”.
Per la seva banda, l’alcalde de
Vilanova de Segrià, Jordi Figuerol,
afirma que “estem treballant amb
el tema i pendents de trobar consens amb el Departament d’Ensenyament per trobar una solució”.
Tot i que només porten quinze di-

es en aquest nou mandat, confien en “poder trobar una solució
al conflicte el més aviat possible”.
Davant d’aquesta situació, alguns dels pares que subscriuen el
manifest afirmen que si no canvia
preinscriuran els fills en un altre
centre.
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Balaguer tindrà cinc tinences
d’alcaldia i vuit regidories
L’alcalde Jordi Ignasi Vidal presenta el cartipàs
dels propers quatre anys amb majoria absoluta
El govern municipal de
Balaguer estarà format pel
Paer en cap, vuit regidories i
cinc tinences d’alcaldia.
Balaguer
REDACCIÓ
Així ho va presentar ahir l’alcalde Jordi Ignasi Vidal. La primera
tinent d’alcalde serà Ester Guarné, que portarà les àrees de
Promoció Econòmica i Ocupació
amb el cent per cent de dedicació. La segona tinent serà Gemma Vilarasau, que s’encarregarà
de les àrees d’Esports, Joventut
i Infància, amb el 75% de dedicació. Gerard Torres ocuparà el
càrrec de tercer tinent d’alcalde,
amb l’objectiu de dirigir les àrees
de Seguretat, Urbanisme i Obres
Públiques amb el cent per cent
de dedicació. En aquest sentit, el

quart tinent d’alcalde l’ocuparà
Kevin Bruque per portar els departaments de Governació, Afers
Socials i Participació amb el seixanta per cent de dedicació. Amb
el mateix percentatge de dedicació treballarà Arnau Torrente,
que serà l’encarregat de les àrees
de cultura i comunicació, essent
així el cinquè tinent.

Dània Verdés serà
la representant de
la CUP al Consell
de la Segarra
L’assemblea comarcal de la Segarra de la CUP va elegir Dània
Verdés com a consellera comarcal al Consell. La decisió la van
prendr militants i simpatitzants
de les tres assemblees locals
de la CUP a la Segarra (Cervera,
Guissona i Torà i Biosca) i de les
candidatures municipals integrades a la coalició CUP-Amunt
(Tarroja Poble Actiu i Crida per
Sant Guim).

IGUALTAT

Gairebé 600 infants
participaran al nou
tast de fruita dolça
‘Disfruita-la’

Pel que fa al departament
d’Igualtat, Educació i Nova Ciutadania seran gestionats per Laura
Costà, sense dedicació. Per la seva banda, Maria Pau Ortiga portarà les àrees de Turisme, fires
i festes amb el cent per cent de
dedicació i Xavier Castellà, amb
el 50% de dedicació , dirigirà els
departaments de Medi, Sostenibilitat i Salut.

Prop de 600 nens i nenes de 3
a 12 anys de les comarques de
Lleida participaran durant el
mes de juliol en la campanya
Disfruita-la a l’estiu de tast de
fruita dolça. La iniciativa, que
comença demà a Rosselló (Segrià), està impulsada per UP
amb la col·laboració de la Diputació de Lleida. Consisteixen en
degustacions de fruita dolça.

FOTO: Aj. Balaguer/ Els membres que conformaran l’equip de govern

D’aquesta manera, la comissió
de Govern estarà formada per un
total de nou regidors, mentre que
la Junta de Govern la conformaran els cinc tinents d’alcalde.

Cal recordar que Jordi Ignasi
Vidal, d’Esquerra Republicana, va
ser reelegit alcalde de la capital
de la Noguera el 26 de maig per
majoria absoluta.

La posada en marxa del telefèric
de Sallente-Estany Gento obre
la temporada d’estiu del Jussà

Els comerços de Balaguer
celebren aquest dissabte
a la nit la cinquena edició
de seva ‘Open Night’

Després de les tasques de revisió fetes per Endesa

L’Associació de Comerciants de
Balaguer ACB celebrarà dissabte
6 de juliol la cinquena edició de
l’Open Night ACB. Un certamen
on els comerços, restaurants i
serveis de la capital de la Noguera obriran els seus establiments
en horari nocturn, oferint descomptes, activitats, tallers, actuacions i diversos sortejos per
tots els seus participants.
Les activitats es concentraran
en quatre carrers de la part nova
de la ciutat i des de l’associació
de comerciants han preparat,
durant gran part de la nit, moltes activitats per animar la vetllada, com exhibicions de ball
i dansa, animacions i música
en viu, atraccions i tallers per a
nens, dj’s, barres i barbacoes en
diferents indrets.
A més a més, aquest any també es podrà gaudir d’un mercat
de productes artesans, amb parades i atraccions de caire gastronòmic, artesanal i ecològic
per a petits i grans.

El telefèric de SallenteEstany Gento, situat al
terme municipal de la Torre
de la Capdella, al Pallars
Jussà, ha obert aquest cap
de setmana per donar accés
al Parc Nacional d’Aigües i
Estany de Sant Maurici.
La Torre de la Capdella
REDACCIÓ
En els darrers dies s’ha portat a
terme la tradicional revisió elèctrica i mecànica associada a tota
la infraestructura de transport
per cable que constitueix el telefèric, a més de signar el conveni
de cessió per a fer-ho possible.
La funció principal del telefèric
és salvar el desnivell entre Sallente i Estany Gento, tant per a
persones com per a materials, en
vehicles o no, amb un recorregut
de 700 metres que es fa en poc
més de 10 minuts. La cabina té

FOTO: Endesa / Imatge del telefèric de Sallente-Estany Gento, al Jussà

una capacitat per a 58 persones.
L’estació inferior està ubicada a la
cota 1770, a tocar de la subestació de Sallente, i la superior a la
cota 2140, a prop del llac d’Estany
Geto. Aquest telefèric va ser cons-

truït l’any 1981 per l’antiga Fecsa
per substituir l’antic sistema d’accés al llac i facilitar el transport
del personal i els materials durant
la construcció de la nova central
hidroelèctrica reversible.

Hi haurà
música en
viu i tallers
per a nens
Poden obrir
al públic fins
a les tres de
la matinada
Aquesta cinquena edició de
l’Open Night començarà aquest
dissabte de juliol a les 22.00 de
la nit i els establiments comercials allargaran el seu horari de
venda al públic fins a les tres de
la matinada.

