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Participants a la jornada.

CEEILLEIDA

Difonen l’ús 
d’impressores 3D 
a l’arquitectura

INNOVACIÓ

❘ LLEIDA ❘ El Col·legi d’Arquitectes 
de Catalunya de la demarcació 
de Lleida va acollir ahir una 
jornada per conèixer els usos 
i aplicacions de les impressores 
3D per al món de l’arquitectura. 
L’esdeveniment, organitzat pel 
Centre Europeu d’Empreses i 
Innovació (CEEILleida), va ser-
vir per mostrar la capacitat per 
produir maquetes a escala més 
detallades, més econòmiques i 
més ràpidament, ja que segons 
l’empresa Intech3D, “permeten 
reduir de setmanes a tan sols 
hores l’entrega de projectes”.

Millo va nomenar assessora del Govern la cap 
del PP a Lleida el dia de la moció de censura
Càrrecs a la subdelegació per a Xandri i un altre exdiputat popular que perdran amb el nou Executiu
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❘ LLEIDA ❘ La presidenta del PP de 
Lleida, Marisa Xandri, ha es-
trenat aquesta setmana un nou 
càrrec com a assessora a la sub-
delegació del Govern, malgrat 
que tot apunta que durarà molt 
poc al lloc. L’encara delegat de 
l’Executiu espanyol a Catalu-
nya, Enric Millo, la va nome-
nar dijous passat, el primer dia 
de la moció de censura que va 
posar fi al Govern de Mariano 
Rajoy i va donar la presidència 
al socialista Pedro Sánchez. El 
previsible relleu de Millo en els 
propers dies o setmanes, en les 
primeres sessions del Consell de 
Ministres, provocarà el poste-
rior cessament de les persones 
que va designar per ocupar càr-
recs de confiança.

El nomenament de Xandri i 
de l’exdiputat popular al Par-
lament per Barcelona, Joan 
Milián, com a assessors de la 
subdelegada del Govern, Inma 
Manso, es va fer efectiu dilluns 
passat i va suposar el cessa-
ment aquell mateix dia de les 
dos persones que, fins llavors, 
havien ocupat aquests càrrecs: 
Gemma Batalla, exregidora de 
la Paeria de Lleida, i el periodis-
ta Luis Ángel Pérez de la Pin-
ta. Així ho van confirmar ahir 
diferents fonts consultades per 
aquest diari.

Fonts pròximes a la direcció 
del partit van argumentar que 

el nomenament de Xandri “era 
sobre la taula des de fa temps” 
i que per aquest motiu es va fer 
efectiu sense esperar el resul-
tat de la moció de censura. En 
canvi, altres fonts van subratllar 

que Millo va executar aquest re-
lleu malgrat l’oposició de Man-
so, i que el motiu bàsic era donar 
un càrrec a Xandri i a Milián a 
l’haver quedat tots dos fora del 
Parlament després del daltabaix 

del Partit Popular en les últimes 
eleccions catalanes. Aquests úl-
tims van afegir que la postura 
contrària de Manso evidencia 
la divisió interna que existeix 
al si del partit a Lleida i van la-

mentar que Millo no esperés el 
resultat de la moció de censura, 
una cosa que li hauria estalviat 
a la formació política la mala 
imatge d’uns nomenaments tan 
efímers.


