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El PP demana
a Pueyo que
deixi de fer de
“sheriff ” i faci
d’alcalde
En un comunicat emès ahir, el
grup municipal del PP a Lleida, va demanar al paer Miquel
Pueyo que “passi de fer de
sheriff a alcalde”. El comunicat
critica al paer en cap per “autoritzar l’aturada de trànsit a la
glorieta de la Plaça Ricard Vinyes el passat dijous per part
d’una vintena de persones que
es van dedicar a pintar la paraula “llibertat” a quatre punts de
l’asfalt”. També recorden que al
mes de gener el grup popular ja
va demanar que es netegessin
les pintades que hi havia al mateix punt de la ciutat.

L’Ateneu de
l’Alt Pirineu
i l’Aran
ajuda a nous
emprenedors
Les tècniques de l’Ateneu Cooperatiu de l’Alt Pirineu i Aran
dels Pallars Jussà i Sobirà, treballen plegades en l’assessorament a nous emprenedors.
Aquests dies han dut a terme
a Sort un treball d’acompanyament a diversos projectes interessats en la fórmula cooperativa. El primer assessorament
tenia a veure amb un projecte
de restauració impulsat per dues emprenedores que volen explorar l’opció cooperativa i un
segon negoci que es planteja
canviar del model tradicional al
cooperatiu.

Lily Brik pinta amb els colors
de la bandera LGTBI el pas de
vianants d’Indíbil i Mandoni
L’acte va cloure la campanya de sensibilització,
durant la qual també s’han pintat 22 bancs públics
L’Ajuntament de Lleida ha
pintat 22 bancs públics en
11 barris de la ciutat i 7
passos de vianants amb els
colors de l’arc de Sant Martí.
Aquestes accions formen
part d’una campanya de
sensibilització en defensa
dels drets del col·lectiu
LGTBI+.
Lleida
REDACCIÓ
La Paeria de Lleida va inaugurar
ahir al mig dia la pintada del pas
de vianants de davant l’estàtua
d’Indíbil i Mandoni, a l’avinguda
Blondel, amb el qual es va cloure la campanya de sensibilització i visibilització de la Paeria en
defensa dels drets del col·lectiu
LGTBI+.
La pintada, obra de l’artista urbana Lily Brik, a més de visibilitzar
els colors de la bandera de l’arc
de Sant Martí, incorpora el lema
“Amor és Amor”. La peculiaritat
d’aquesta frase és que està realitzada amb una pintura especial
termocròmica, que canvia de color en superar la temperatura de
26 a 31 graus.
Amb aquesta actuació finalitzen les accions formatives i de
sensibilització de la ciutadania,
que s’han desenvolupat durant
tota la setmana i que s’han estès per 11 barris de la ciutat amb
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diverses actuacions en el mobiliari públic. Una iniciativa que ha
comptat amb la col·laboració de
voluntaris de Colors de Ponent,
de l’Associació Antisida i de joves
dels barris on s’ha actuat, i que
ha estat coordinada pel grafiter i
educador social Llukutter.
Durant l’acte, l’alcalde Miquel
Pueyo va reivindicar el “dret de
les persones a viure la seva sexualitat, afecte, formes de viure, així
com a constituir famílies sempre
que estiguin basades en l’amor, el
respecte i la tolerància”.

Montgai vol fomentar la lectura
a través d’una “bibliocabina”
Lo Carreró de Montgai i l’Ajuntament d’aquest municipi de la Noguera han col·laborat per posar
en funcionament una “bibliocabina”, la qual es va inaugurar ahir al
migdia a la plaça Prat de la Riba.
Es tracta d’una antiga cabina
telefònica on s’hi han instal·lat
una sèrie de prestatges i s’hi ha
dipositat una quarantena de llibres. Els usuaris poden entrar i
agafar gratuïtament qualsevol

llibre de la cabina i endur-se’l a
casa, sempre que en deixin un de
seu a canvi.
Segons la gestora cultual de
Lo Carreró, Silvia Colomé, la iniciativa pretén “fomentar la lectura entre la població de Montgai,
sobretot entre els més joves”. De
fet, segons explica Colomé, la bibliocabina té un apartat de lectura infantil i de cara el curs vinent
s’estan plantejant que siguin els

nens de l’escola del municipi qui
tinguin cura de l’espai.
De moment, el fons bibliogràfic compta amb una quarantena
de llibres aportats gairebé tots
per Lo Carreró, tot i que es preveu que vagi augmentant gràcies
a les donacions dels usuaris.
Els organitzadors esperen que
aquesta instal·lació “serveixi per
compensar que el poble ja fa uns
anys que no té biblioteca”.
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