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La ciutat de Lleida es conver-
tirà aquest diumenge en el 
municipi més gran on s’ha dut 
a terme, fins ara, una consul-
ta sobre la independència de 
Catalunya. Segons dades facili-
tades per Lleida Deicideix, que 
ha extret de l’Institut Nacional 
d’Estadística (INE), el padró 
municipal de Lleida indica que, 

al gener d’enguany, 117.864 
lleidatans tenen a partir de 16 
anys. Diumenge es podrà votar 
a 31 taules repartides en 23 col-
legis electorals.

La Lleida Decideix va rebre 
ahir els vots anticipats de mem-
bres de Convergència i Unió a 
Lleida. També cal destacar la 
participació activa de membres 
d’Esquerra com Montse Ber-
gés. 

SE CELEBRA AQUEST DIUMENGE

117.864 ciutadans poden 
votar a la consulta
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Membres de la plataforma mostren un miler de vots anticipats

LAURA CORTÉS (ACN)

CIUTADANIA 

L’Ajuntament de Lleida va 
presentar ahir el balanç de 
l’activitat de l’Oficina Mu-
nicipal d’Atenció Ciutadana 
(OMAC) durant l’any 2009, 
en què es van atendre pre-
sencialment 82.635 perso-
nes, 5.852 més que al 2008. 
Això suposa una mitjana de 
226 atencions diàries. Entre 
les dades més significatives 

d’aquest període, la reduc-
ció del temps d’espera dels 
ciutadans i ciutadans, què 
és d’una mitjana de 2,52 se-
gons enfront els 6,32 de l’any 
2008. Des de 2007 el temps 
d’espera s’ha reduït un 70%.

Davant les xifres de la 
memòria de 2009, el paer en 
cap va explicar que “l’aug-
ment més destacat ha estat 
on line, amb un 32,7% més 
d’atencions”. La gestió que 
genera més activitat són els 
volants de padró d’habitants 
(82.557 gestions) i el juny va 
ser el mes més intens.  

L’OMAC va 
atendre 226 
persones de 
mitjana al dia 
durant el 2009
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PROPOSTA

El grup municipal del PP de-
manarà en la propera reunió 
de la Comissió d’Urbanisme 
de la Paeria que s’habiliti 
una zona de parada tècnica 
per als vehicles privats que 
únicament efectuïn una pa-
rada per a recollir o deixar 
els seus familiars a l’estació 
de tren i es millori la segure-
tat de la parada de taxis.  

El PP vol millorar 
la parada de 
taxis de l’estació  
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GUARDÓ. David Llobet ha rebut el premi August 
Pi i Sunyer de l’Institut d’Estudis Catalans a la mi-
llor tesi doctoral de Bioquímica i Ciències Fisiològi-
ques. La tesi es va fer a l’Arnau de Vilanova.  

ERC. Carles Vega serà el director de la campanya 
d’Esquerra Republicana a les properes eleccions 
municipals a la ciutat. Montse Bergés serà la cap de 
llista de la formació. 

CCOO. El sindicat va presentar el llibre ‘La negoci-
ació sindical a la Paeria: breu cronologia d’un any 
decebedor’, que és un recull de les reivindicacions 
de la secció sindical de CCOO a la Paeria de Lleida.

L’alcalde de Lleida, Àngel Ros, 
va destacar la influència de 

l’aposta que s’està fent a Lleida 
per l’educació i la cultura en la 
transformació social i urbanís-
tica de la ciutat. Aquest va ser 
l’eix central de la tradicional 
conferència que ofereix cada 
any organitzada per la dele-
gació de Lleida del Col·legi 
de Periodistes. Segons Ros, la 
transformació d’una ciutat no 
s’aconsegueix únicament amb 
el desenvolupament arquitec-
tònic i urbanístic, que ha consi-
derat necessaris, sinó que “els 
canvis més profunds es basen 
en l’educació i la cultura”, va 

dir. L’acte el presentà el presi-
dent del Col·legi, Josep Lluís 
Cadena. La conferència, que es 
va fer a La Llotja, s’havia de ce-

lebrar en una sala que s’ha que-
dat desbordada per la impor-
tant afluència de públic perquè 

hi havia unes 400 persones. 

Ros aposta per la Lleida 
de l’educació i la cultura
L’alcalde va definir ambdós valors com a cabdals i necessaris 
per influir en la transformació social que s’impulsa a la ciutat

ORIOL BOSCH (ACN)
LLEIDA

CONFERÈNCIA ANUAL ORGANITZADA PEL COL∙LEGI DE PERIODISTES

Ros i Cadena a la conferència que organitza el Col∙legi de Periodistes

ORIOL BOSCH (ACN) 

El Palau de la Generalitat de 
Catalunya va ser ahir al ves-
pre l’escenari del lliurament 
de les Creus de Sant Jordi 
2010

 L’acte va ser presidit pel 
president de la Generalitat, 
José Montilla. Aquest any  van 
ser guardonats amb la Creu 

de Sant Jordi, entre d’altres, 
els lleidatans Jaume Alsina, 
Carles Sumarroca, Joan Bo-
tam, Salvador Gabarró, Maria 
Tersa i Joan Rosell.

Entre les altres autoritats 
que també va ser presents en 
aquest acte de lliurament, cal 
destacar el diputat de la cor-
poració provincial Josep Cos-
conera. 

6 lleidatans guardonats 
amb la Creu de Sant Jordi
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Foto de família dels guardonats amb les autoritats

DIPUTACIÓ DE LLEIDA

AL PALAU DE LA GENERALITAT

A LA LLOTJA

Paeria, Generalitat i Diputa-
ció van ofert un vermut lite-
rari per a una trentena d’es-
criptors de Lleida per iniciar 
els actes de Sant Jordi, que 
enguany és doblement espe-
cial perquè s’emmarca en la 
commemoració del centena-
ri del naixement de Màrius 
Torres. L’acte es va fer a la 
terrassa de La Llotja. 

Vermut literari 
per ‘escalfar’   
el Sant Jordi
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El Consell de Govern va apro-
var ahir nomenat com a doctors 
honoris causa de la Universitat 
de Lleida l’historiador Carlos 
Martínez Shaw; el director ci-
entífic de la Fundació “la Cai-
xa”, Jorge Wagensberg, i el bi-
òleg nord-americà Michael A. 
Savageau. 

Sobre els tres honoris cau-
sa escollits, cal destacar que 

Martínez Shaw està considerat 
un dels més destacats especia-
listes espanyols sobre el segle 
XVIII; Wagensberg va crear el 
concepte CosmoCaixa, que ac-
tualment representa un refe-
rent dels museus de la ciència, 
i Savageau és un pioner del que 
ara es coneix com a biologia de 
sistemes. 

Cal tenir en compte que els 
actes d’investidura se celebra-
ran el curs vinent. 

A LA UNIVERSITAT DE LLEIDA

Wagensberg, Savageau i 
Martinez Show, ‘honoris’
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