SEGRE
Dilluns, 7 d’agost del 2017

PROJECTES

LLEIDA I COMARQUES
TERRITORI CELEBRACIONS
CAOC

Concurs
d’idees per
reformar la
plaça Auditori

LA JORNADA

CLIMATOLOGIA

La pujada no tenia
garanties de seguretat
n Les condicions meteorològiques de diumenge a la zona no
eren recomanables i l’ascens
al port es va descartar justament l’any del 30 aniversari de
l’esdeveniment.

Termini fins al proper
22 de setembre
❘ LLEIDA ❘ L’ajuntament de Lleida, a través de la Fundació
Paisatge de Lleida, ha publicat aquesta setmana les bases del concurs d’idees per a
l’adjudicació dels projectes
d’obres de reforma i millora
de l’entorn del Centre d’Art
La Panera i de la plaça de
l’Auditori, que han estat fruit
de sengles processos participatius iniciats a través del
programa Espais Singulars,
en el qual també col·labora
la demarcació a Lleida del
Col·legi d’Arquitectes de
Catalunya.
El tinent d’alcalde i regidor de l’Hàbitat Urbà, Fèlix
Larrosa, va assenyalar que
la Fundació Paisatge de Lleida està convençuda que amb
aquests concursos es resoldran dos espais de la ciutat
amb un cert conflicte d’usos,
tant des del punt de vista
urbanístic com a paisatgístic. El responsable de l’àrea
d’Urbanisme va manifestar
que està en marxa el procés
perquè aquests espais recuperin el seu dinamisme, que
al cap i a la fi facilitaran la
connexió i convivència entre
veïns, comerciants, usuaris
dels diferents equipaments i
espais de partit. Els interessats tenen de termini fins al
22 de setembre, a les 2 del
migdia, per presentar els
projectes a la seu del Col·legi d’Arquitectes.

TROBADA

Descoberta d’una
placa al port
n Estava previst el descobriment d’una placa de la Generalitat com a homenatge als
exiliats, que s’instal·larà més
endavant.
El grup de participants en la trobada a la plaça Major d’Isil.

Clamen pel referèndum
de l’1-O a la festa de Salau
Traslladen a Isil la trobada occitanocatalana || Celebren que les
paperetes per votar siguin en occità a tot Catalunya
REDACCIÓ

❘ ISIL ❘ Les tempestes de dissabte
a la matinada al Pirineu de Lleida van obligar a traslladar la
tradicional trobada de germanor occitanocatalana del port
de Salau a la plaça de l’església
d’Isil, al Pallars Sobirà. Pujar
a més de 2.000 metres d’altitud amb les condicions meteorològiques d’ahir a la zona
no era recomanable i l’ascens
al port es va descartar justament l’any del trentè aniversari

AGRICULTURA MOBILITZACIONS

Marxa lenta pels baixos
preus de la fruita de pinyol
i manifest d’alcaldes
REDACCIÓ

❘ LLEIDA ❘ La plataforma en defensa
del sector de la fruita portarà
a terme avui una marxa lenta
amb cotxes i furgonetes per
l’autopista AP-2 i l’autovia A2, en direcció a Barcelona per
confluir davant de la seu de la
delegació de la Unió Europea a
la capital catalana per protestar
pels baixos preus de la fruita.
D’altra banda, Torrelameu acollirà avui una reunió d’alcaldes
en la qual es preveu aprovar un
manifest a favor de l’agricultura
i en contra dels preus actuals
de la fruita, especialment la de
pinyol. El col·lectiu prepara diferents accions per conscienciar
els ciutadans que sense pagesos
no hi ha futur.
D’altra banda, el sector fructícola de Fraga i la comarca del
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Baix Cinca, al costat de la direcció de Merco Fraga i representants sindicals, van acordar
divendres passat sol·licitar de
manera urgent a les administracions augmentar les quotes
de retirades que han de fer-se

ACORDS

El sector fructícola de Fraga
també demana augmentar
les quotes per salvaguardar
la rendibilitat de la fruita
per salvaguardar la rendibilitat
del sector fructícola; que s’estableixi l’estat de “crisi greu” i
mesures per al mercat de fruita
de pinyol i reconduir les vendes
al mercat rus.

de l’esdeveniment, que cada
primer diumenge d’agost reivindica els llaços d’unió entre
els veïns d’una part i l’altra del
Pirineu. En qualsevol cas, es
va mantenir tant la festa amb
intercanvi de productes, música
i dansa com la part més institucional, però en una ubicació
alternativa on es van reunir
prop de 400 persones, segons
va explicar la presidenta del
Cercle d’Agermanament Occitano Català (CAOC), Núria

Ontiveros. Aquest any es va
recordar que el de Salau ha estat durant segles un camí d’exili
per als que fugien de conflictes
bèl·lics buscant refugi.
La trobada també està vinculada a l’actualitat i aquest
2017 ha celebrat que les paperetes del referèndum de l’1-O
siguin també en occità (a banda
de català i castellà) a tot Catalunya, una opció que inicialment només estava prevista per
a la Val d’Aran. “Estem molt

contents d’haver-ho aconseguit
perquè és un signe de normalitat i és com s’hauria d’haver
plantejat des del principi”, va
remarcar la presidenta. Ontiveros va afegir que “és una manera fantàstica de començar un
nou país, l’occità també és llengua pròpia i l’hem d’utilitzar
de manera normal”. En l’acte
també van participar membres
de l’ANC que van dibuixar un
sí gegant a la plaça d’Isil.

Homenatge
Estava previst el descobriment al port d’una placa de la
Generalitat que homenatja els
exiliats. No es va poder fer en
aquest emplaçament però el record es va traslladar a la plaça
d’Isil amb els parlaments de la
directora general de Relacions
Institucionals i amb el Parlament, Carme Garcia, així com
el director del Memorial Democràtic, Plácido García.

