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LLEIDA

POLÍTICA VIOLÈNCIA

FERROCARRIL INCIDENT

Ataquen a pedrades la seu
de Ciutadans a Lleida

renfe es disculpa amb la
discapacitada sense plaça

Pedres de grans dimensions que van trencar vidres i una paret
|| La formació ha denunciat l’agressió als Mossos d’Esquadra
lleonarD Delshams

❘ lleiDa ❘ Durant la matinada de
divendres la seu de Ciutadans
a l’avinguda de Madrid de Lleida va ser atacada mitjançant el
llançament de pedres de grans
dimensions que van trencar els
vidres de les finestres i fins i
tot van colpejar amb força fent
malbé una de les parets. El diputat Jorge Soler va recordar
que és el quart atac que pateixen i va considerar inacceptable el recurs a la violència en
una democràcia. La formació
ha denunciat els fets davant
dels Mossos.
D’altra banda, Soler va denunciar ahir la “inacció” de la
Generalitat pel que fa al canvi
de model del SEM que va acordar el Parlament, a proposta de
C’s, cosa que “agreuja la situació de la sanitat a Catalunya”.
Va afegir que tres metges han
deixat la base del SEM a Tàrrega i hi ha problemes per cobrir
les seues places. Així mateix,
va apostar per millorar l’atenció odontològica pública.

La seu de Ciutadans va ser atacada amb grans pedres.

❘ lleiDa ❘ Renfe va assegurar
ahir que treballa per evitar
que es repeteixi un incident
com el que va passar el 17 de
maig, quan una discapacitada va haver de viatjar entre
Lleida i Saragossa a la cafeteria perquè l’àrea habilitada
era plena de maletes (vegeu
SEGRE d’ahir). “Demanem
disculpes a l’afectada, perquè

una cosa així no pot succeir.
Aquest espai no pot ser ocupat per maletes en cap cas,
encara que el tren vagi ple.
Estem investigant els fets i
hem recordat a tot el personal el nostre compromís
que les persones en cadira
de rodes puguin viatjar amb
les mateixes garanties que la
resta”, va dir una portaveu.

RESTAURACIÓ

SALUT

La Llotja
organitza jornades
gastronòmiques

Nous retards
en el pagament
a les farmàcies

❘ lleiDa ❘ La Llotja posarà
en marxa ben aviat una
nova línia de negoci com
a “centre de promoció turística i gastronòmica” de
diferents localitats i regions
del sud de França i d’altres
indrets d’Espanya. El restaurant Davall oferirà durant aquells dies plats propis de cada zona i també hi
haurà estands amb els seus
millors productes.

❘ lleiDa ❘ El Consell de Col·legis de Farmacèutics de Catalunya va informar ahir
que el Servei Català de la
Salut ha tornat a incomplir
el termini de pagament a
les farmàcies al no liquidar
la factura de l’abril, amb la
qual cosa el deute que acumula ascendeix a més de
208 milions d’euros. Ara
els deuen el 76% de la factura de març i tot abril.

stefi gabrielle

stefi gabrielle

Acte de l’ANC ■ L’ANC va presentar ahir a la Diputació Reivindica Catalunya, un projecte que té l’objectiu de fer partícips els
ciutadans en el procés constituent.

Sopar d’arquitectes a la Suda ■ La delegació lleidatana del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya
(COAC) va celebrar ahir al castell de la Suda el sopar anual, va homenatjar els col·legiats que
compleixen 25 i 50 anys a la professió i va donar la benvinguda a les noves incorporacions.

feDaC-lleiDa

erC

Dos alumnes
de Dominiques
participen en un
congrés estatal

ERC i la Crida
presenten el seu
IRPF a l’agència
catalana

❘ lleiDa ❘ Clàudia
Gallart i Adrià
Expósito, de Dominiques, són dos
dels 15 seleccionats a tot Espanya per participar
a la setmana de
l’investigador del
congrés estatal
Investiga R+D+i.

❘ lleiDa ❘ Els regidors
d’ERC i la Crida
van presentar ahir
la declaració de la
renda a l’Agència
Tributaria Catalana. Amb aquest
acte reivindiquen
les estructures
d’estat i el procés
de desconnexió.

