
FITUR. Les comarques de Lleida presentaran un 
any més a la Fira Internacional de Turisme que se 
celebrarà a Madrid, una àmplia oferta de turisme 
de neu, d’aventura, cultural o gastronòmic.

UDL. La UdL participa en la creació d’un observato-
ri transfronterer d’energies renovables. Les univer-
sitats de Saragossa i Perpinyà també formen part 
d’aquesta acció del projecte ‘Transversalis’.

AVE. Foment ha reduït els temps de viatge dels 
trens AVE amb parades de la línia d’AVE Madrid–
Barcelona. La reducció del trajecte és de cinc a vuit 
minuts. 

El conseller d’Interior de la Ge-
neralitat, Joan Saura, va assegu-
rar ahir que “en cap moment” 
es va enganyar la ciutadania 
sobre les causes de l’incendi 
d’Horta de Sant Joan (a la Terra 
Alta) i on van morir cinc bom-
bers lleidatans, perquè sem-
pre es va informar “segons les 
hipòtesis del moment”. Joan 
Saura i el responsable de Medi 
Ambient, Francesc Baltasar, 
van comparèixer ahir a petició 
pròpia al Parlament després de 
la detenció de dos presumptes 
autors del foc. “En cap moment 
hi ha hagut descoordinació en-
tre els departaments”, va dir 
Saura. L’oposició va demanar 
les dimissions dels consellers 
per haver “mentit” sobre l’in-
cendi. 

SIMARRO ES REITERA
Per la seva part, l’advocat de 

la família d’un dels bombers 
morts, Pau Simarro, va insistir 
que “no és cert”, sota la seva 

opinió, que hi hagués un se-
guiment “minut a minut” dels 
fets. Simarro va reiterar que les 
trucades dels GRAF Lleida no 
van obtenir resposta tot i que, 
amb això, va voler aclarir, no 
diu que algú estigui mentint 

sinó que “està donant la infor-
mació que li interessa”. Simar-
ro ha demanat al jutjat que faci 
arribar a totes les parts impli-
cades la transcripció de totes 
les converses. Per l’advocat, la 
coordinació va ser caòtica. 

El Govern diu que no 
va mentir sobre el foc
El conseller Saura nega que hi hagués descoordinació entre 
Interior i Medi Ambient, però l’oposició demana dimissions 
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VA PROVOCAR LA MORT DE CINC BOMBERS LLEIDATANS

Baltasar i Saura, abans de la seva compareixença  

EFE 

La Biblioteca Pública de Lleida, conjuntament amb l’Associa-
ció Conèixer Catalunya, presenten fins el 30 de gener, al pati 

de l’Àrea Infantil i Juvenil l’exposició Les masies: factor d’iden-

titat. 

BIBLIOTECA

Exposició sobre les masies a 
Catalunya a la Biblioteca

Les llars de jubilats de Santa 
Cecília i del Secà de Sant Pere 
van lliurar ahir en un acte sim-
bòlic més de 100 ulleres per al 

projecte de la Fundació Fer-
reruela-Sanfeliu a la població 
senegalesa de Kolda. Segons 

la fundació, aquesta zona té 
un alt índex de població amb 
cataractes i, per aquest motiu, 
es va engegar una campa-
nya de recollida d’ulleres en 
aquestes llars. L’experiència 
positiva ha portat a prorrogar 
la campanya de forma perma-
nent a ambdós centres. 

FUNDACIÓ FERRERUELA-SANFELIU

Recullen més de 100 
ulleres per al Senegal
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L’Ajuntament de Lleida obri-
rà al trànsit el nou pont de 
Prat de la Riba el proper 16 de 
febrer. Atès que el centre de la 
ciutat de Lleida experimenta-
rà un canvi important de tràn-
sit a causa de l’obertura de la 
prolongació de Prat de la Riba 
cap a Pardinyes, per sobre del 
cobriment de les vies, la Pae-
ria ha previst fer una reorde-
nació del trànsit al voltant de 
la zona d’influència. 

En aquest sentit, a partir 
d’avui es canvia el sentit de 
circulació del Segon Passeig 
de Ronda, que passarà a ser 
des de plaça Europa cap a Al-
calde Recasens. Hores d’ara, 
la Paeria també està duent a 

terme les obres per construir 
un quart carril a Príncep de 
Viana, en el tram comprès en-
tre la plaça del Treball i l’avin-
guda Prat de la Riba. Aquestes 
obres permetran aconseguir 
que en aquest tram s’habili-
tin quatre carrils de circulació 
(dos carrils de pujada en sen-
tit plaça Europa i dos de bai-
xada en sentit Estació).

MÉS CANVIS 
Altres canvis de trànsit que 

la Paeria ha projectat, i que 
entraran en funcionament 
coincidint amb l’obertura del 
pont de Prat de la Riba el prò-
xim 16 de febrer, són la con-
versió d’Alcalde Recasens i 
Comtes d’Urgell en carrers de 
sentit únic. 

SUPOSA UNA REORDENACIÓ DEL TRÀNSIT

El pont de Prat de la 
Riba s’obrirà al trànsit 
el 16 de febrer
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FINS EL 30 DE GENER

El nombre d’efectes comercials 
impagats a la demarcació de 
Lleida va baixar el 9,23% al no-
vembre del 2009, fins els 3.020, 

segons que va fer públic ahir 
l’Institut Nacional d’Estadís-
tica (INE). Igualment, el valor 

dels efectes impagats també 
baixa, però d’un 56,31%, fins els 

6.964.169 euros. Això va deixar 
el preu mitjà de l’efecte impa-
gat en 2.306 euros. Aquest va-
lor representa una disminució 
del 51,87% en comparació amb 

el que tenia el novembre del 
2008. Els bancs van registrar el 

70,17% dels efectes impagats; 

les caixes d’estalvis, el 29,21% 

i les cooperatives de crèdit, el 
0,62%. Els bancs de la demar-
cació de Lleida van registrar 
2.119 efectes comercials impa-
gats, el 70,17% del total, per un 

import que va pujar a 4.774.430 

euros, el 68,56%. 

AL NOVEMBRE VA BAIXAR MÉS DEL 9%

Descens dels impagaments
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La Diputació de Lleida farà 
una donació de 25.000 eu-
ros per ajudar en les tasques 
d’emergència humanitària i de 
reconstrucció d’Haití després 
del terratrèmol que es va pro-
duir el passat dimarts i que va 

ocasionar nombroses pèrdues 
humanes i materials a dife-
rents ciutats del país. L’equip 
de govern va acordar ahir do-
nar l’ajut després de celebrar la 
Junta de Govern.

D’altra banda, el Fons Soli-
dari activat per l’Ajuntament 
de Lleida per recaptar fons per 

a la rehabilitació i reconstruc-
ció d’Haití disposa de moment 
de 24.000. El Comitè d’Emer-
gència i Acció Humanitària per 
a Haití convocat per la Paeria i 
reunit ahir va acordar mantenir 
obert el compte per rebre totes 
les aportacions que la ciutada-
nia i entitats hi vulguin fer. 

I EL FONS SOLIDARI ACTIVAT PER LA PAERIA JA TÉ 24.000 EUROS

Ajut de la Diputació a Haití
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