
El diputat del PP al Congrés 

per Lleida, José Ignacio Llo-

rens, va enviar ahir una carta 

al president de la Cambra, José 

Bono, en considerar que la vice-

presidenta De la Vega va parlar 

despectivament de la festa de 

l’Aplec del Caragol en afirmar 
ahir al Congrés que “mientras el 

Gobierno trabaja y toma decisiones 

difíciles en Bruselas y en Madrid, 

el señor Rajoy come caracoles”.  

Llorens va demanar a la carta 

que aquestes paraules fossin 

retirades del diari de sessions, 

però Bono li va respondre que, 

com a De la Vega no li havien 

cridat l’atenció al seu moment, 

la solució més idònia -que Llo-

rens va acceptar- era incorpo-

rar la carta del diputat lleidatà 

a l’acta del diari de sessions. 

LLORENS ENVIA CARTA DE QUEIXA A BONO

El PP critica que De la Vega  
qüestioni Rajoy a l’Aplec 
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PER ROBATORI O PÈRDUA

La demarcació de Lleida re-

gistra el 2,9% dels robatoris i 

pèrdues de targetes de crèdit 

a Catalunya. Es tracta, doncs, 

de la demarcació catalana amb 

menor índex de casos, segons 

les dades referents al període 

entre el gener i l’abril d’aquest 

any 2010, i que va fer públi-

ques ahir l’empresa especia-

litzada en protecció i serveis 

d’assistència CPP. Ara bé, s’ha 

registrat un increment de dos 

punts respecte el darrer estudi 

realitzat.

Barcelona encapçala els roba-

toris i les pèrdues a Catalunya 

amb el 83,7% del total. Girona 

és la segona demarcació amb el 

7,4% dels casos. Tarragona, per 

la seva part, concentra el 6,1% 

dels casos. 

Segons dades del Banc d’Es-

panya, les targetes bancàries 

són, en l’actualitat, un dels ins-

truments de pagament que han 

adquirit major rellevància en 

els últims anys. L’entitat afirma 
que hi ha en l’actualitat gairebé 

75 milions d’unitats en circula-

ció a Espanya. 

Lleida, on s’extravien 
menys targes de crèdit
La demarcació concentra el 2,9% de les incidències de tot 
Catalunya, en dades del gener a l’abril d’aquest any
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Investigadors de la Universi-

tat de Lleida (UdL) han realit-

zat la primera sèrie de mapes 

d’Europa en format digital 

sobre l’evolució demogràfi-

ca i ferroviària del continent, 

a partir de les dades censals 

entre els anys 1870 i 2000. Es 

tracta d’un nou Sistema d’In-

formació Geogràfica que per-

met consultar les xifres per a 

qualsevol regió del vell conti-

nent en el seu context històric 

i geogràfic. És, doncs, una 
nova eina per a l’anàlisi dels 

processos demogràfics. 

ANALITZA ELS PROCESSOS DEMOGRÀFICS

Mapa interactiu de la UdL
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REFLEXIÓ SOBRE LA SOSTENIBILITAT 

La Paeria organitza tres camps de treball urbans per aquest 

estiu sobre art urbà, ciència i tecnologia i educació mediambi-

ental. Cada camp té un àmbit diferent però un objectiu comú: 

la reflexió per part dels participants sobre la sostenibilitat. 

PAERIA

La Paeria organitza 3 camps 
de treball urbans al juliol

Lleida dedica la 4a edició del 

Dia de la Ciència al Carrer 

al Parc Científic i Tecnològic 
Agroalimentari. La jornada, 

que se celebrarà dissabte, in-

clourà una visita guiada a les 

instal·lacions del Parc, una 

conferència sobre les infraes-

tructures científiques com a 
eina de competitivitat i una 

representació de teatre cien-

tífic, a banda d’experiments 
i tallers de ciències i d’una 

mostra d’activitats de centre 

educatius. 

El Dia de la Ciència al Car-

rer vol despertar la curiositat 

pels fenòmens naturals, fo-

mentar la inquietud per la re-

cerca i l’esperit crític a través 

d’exhibicions i de demostraci-

ons de base científica.
L’organització espera rebre 

la visita d’unes 4.000 perso-

nes. Hi participaran 20 cen-

tres educatius, 50 professors i 

250 alumnes.

Entre les activitats també 

destaca que, de les 16.30 a les 

20 hores, al pati i als voltants 

de l’IEI, es presentaran vuit 

experiments i tallers de cièn-

cies de centres educatius i es 

podrà visitar una mostra de 

vint activitats realitzades en 

col·legis i instituts. A més, el 

CaixaForum de Lleida acolli-

rà a les 17, a les 18 i a les 19 

hores el Tallers Planetes i es-

trelles. 

AQUEST DISSABTE

20 centres escolars a 
la 4a edició del Dia de 
la Ciència al Carrer
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Missió comercial de la Cambra
La Cambra de Comerç i Indústria de Lleida està 

desenvolupant aquesta setmana una missió co-

mercial a Hongria i Polònia en la qual participen 

vuit empreses catalanes (quatre de Lleida) inte-

ressades a iniciar-se en l’exportació de productes 

en aquests mercats. Al 2009, Lleida va exportar 

productes a Hongria per valor de 2,58 milions 

d’euros i Polònia, per valor de 15. 

CAMBRA DE COMERÇ

A HONGRIA I POLÒNIA

DETENCIÓ. La Guàrdia Urbana va detenir dimarts 
a la nit un home per un robatori a l’interior de ve-
hicle i per un delicte d’atemptat als agents, perquè 
volia evitar ser detingut. 

SALUT. L’Ajuntament de Lleida i l’Agrupació Mú-
tua van signar ahir un conveni de col∙laboració per 
organitzar accions preventives sobre salut a Lleida. 
Ahir ja es va una jornada de prevenció diabètics.

ONGD. La Coordinadora d’ONGD i aMS de Lleida 
s’obre a ONGD que requereixin local i assessora-
ment. Més de 10 col∙lectius diferents van participar 
en una primera trobada.
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