
La Guàrdia Urbana va detenir 
ahir a la matinada un home, de 
45 anys i veí de Lleida, per un 
delicte de danys i un altre de 
trencament de condemna. Els 
fets van passar cap a les dues 
de la matinada quan un treba-
llador de l’empresa de neteja 
municipal Ilnet va denunciar 
als agents que havia vist un 
individu com calava foc a un 
contenidor al carrer Joan Fus-
ter, al barri de Cappont. 

Els agents el van identificar i 

quan el van retenir li van trobar 
papers i un encenedor. Després 
van adonar-se que prop de la 

zona s’havien produït altres 
focs en altres contenidors, un 
d’ells afectant un vehicle esta-
cionat al costat. 

A més, van descobrir que 
l’home havia comès un tren-
cament de condemna perquè 
havia incomplert l’ordre d’allu-
nyament del domicili de la 
seva exparella que, justament, 

viu prop dels contenidors que 
havia incendiat.  

RETÉ UNA LLADRE
D’altra banda, un veí de la 

ciutat va poder retenir dimarts 
una dona que formava part 
d’un grup que intentava en-
trar en un pis amb la intenció 
de robar-ne efectes de l’interi-
or. L’home va sorprendre tres 
noies quan intentaven entrar 
en un pis d’un parent seu for-
çant la porta. Dos van fugir 
però en va poder retenir una, 
de 24 anys i d’origen croat. La 
Guàrdia Urbana va detenir-la i 
li imputa un delicte de robatori 
amb força. 

Enxampat ‘in fraganti’ 
cremant contenidors
La Guàrdia Urbana va detenir un home, veí de Lleida i 45 anys, 
per un delicte de danys i un de trencament de condemna
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El diputat i portaveu de CiU a 
la Comissió de Benestar Soci-
al al Parlament de Catalunya, 
Josep Lluís Cleries, va visitar 
ahir Lleida per conèixer les 
inquietuds i opinions de di-
verses ONG que actuen a la 

ciutat en el camp del benestar 
social i ajuda a les persones 
amb necessitats. La visita, or-
ganitzada conjuntament amb 
la Casa Gran del Catalanisme, 
s’emmarca en la voluntat de 
CiU de seguir les entitats per 
escoltar les seves opinions, 
necessitats o projectes. 

CiU es reuneix amb ONG 
per saber el seu parer
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TROBADA

Un moment de la trobada que es va fer ahir

CDC 

> Durant la 
identificació li 
van trobar un 
encenedor i 
diversos papers

CONDUCTOR EBRI. La Guàrdia Urbana va enxam-
par ahir a la matinada un conductor que estava 
en estat ebri. L’home va intentar fugir després 
d’abandonar el vehicle que conduïa. 

INFANTS. El regidor Jesús Castillo i la defensora 
dels Drets dels Infants, Maria Burgués van visitar 
ahir Les Dominiques en el marc del programa ‘Les 
escoles amb la defensora’.

MEDIACIÓ SOCIAL. El Servei Municipal de Media-
ció Social i de la Paeria organitza dos tallers sobre 
convivència i pau que es realitzaran els dilluns 12 i 
19 d’abril per a tot l’alumnat de l’Escola Cervantes.

La regidora de Comerç, Dolors Arderiu, va presidir ahir la sig-
natura d’un conveni de col·laboració entre el Gremi de Forners 
i l’Agrupació d’associacions de la Zona Alta. Es vol dinamitzar 
productes i vendes amb aquesta zona comercial. 

HERMÍNIA SIRVENT/PAERIA

Col∙laboració entre el Gremi 
de Forners i la Zona Alta

NOU CONVENI

El diputat del PSC per Lleida 
al Congrés Fèlix Larrosa va 
proposar la posada en mar-
xa del Centre d’Experiències 

en la Internacionalització per 
a pimes en el termini de tres 
mesos. El diputat socialista 
ha exposat diverses mesures 
en una taula rodona amb es-
pecialistes. 

PROPOSTA DE LARROSA

PSC vol potenciar les pimes 
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Més de 1.100 alumnes d’ESO i 
Batxillerat de 13 centres de les 
comarques de Lleida participa-
ran a la 7a edició del Mercatec, 
que tindrà lloc avui i demà al 
campus de Cappont de la Uni-
versitat de Lleida (UdL). La 
xifra representa un rècord ab-
solut de públic. Es tracta d’una 
iniciativa del Departament 
d’Educació de la Generalitat, 
l’Institut de Tecnoètica i Engi-
nycat, que l’organitzen arreu 
de Catalunya. A Lleida està 
coordinada per l’Institut de Ci-
ències de l’Educació i l’Escola 
Politècnica Superior (EPS) de 
la UdL. 

L’exposició permet a l’estu-
diantat mostrar les seves crea-
cions tecnològiques. Enguany 
s’hi presentaran 68 projectes. 
Els participants han treballat 
en temes com ara les cases bi-
oclimàtiques, la construcció 
d’un identificador de líquids 

o la programació d’una cruïlla 
de semàfors. 

El 7è Mercatec 
mostrarà 68 
creacions 
tecnològiques 
d’estudiants
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PLATAFORMA LLEIDA DECIDEIX

Aquests són els membres de la junta electoral

LLEIDA DECIDEIX 

La Plataforma Lleida Decideix 
va presentar ahir els membres 
que formaran la junta electo-
ral de la consulta per la inde-
pendència, que tindrà lloc a la 
ciutat de Lleida el 25 d’abril. 
Aquesta junta estarà formada 
per personalitats destacades 
dins del món de la judicatura 
que vetllaran perquè el pro-
cés consultiu es porti a terme 
amb les màximes garanties de 
rigor democràtic. Així doncs, 
la junta estarà formada pels 

juristes Carles López, Simeó 
Miquel, Àlex Sàrraga i Tere 
Minguella, a més del síndic 
de Greuges municipal, Josep 
Giné. Completaran aquesta 
junta l’exregidora i experta 
en gestoria Carmina Pardo, 
a més de l’advocada Esther 
Sancho, que actuarà com a se-
cretària d’aquesta junta.

Per últim, cal recordar que 
des de dimarts s’ha obert el 
termini perquè la ciutadania 
pugui votar anticipadament. 
Ho poden fer al local de l’en-
titat al Passeig de Ronda. 

Ja hi ha junta electoral 
de la consulta per la
independència
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