
El president de la Diputació de 
Lleida, el republicà Jaume Gi-
labert, assegura, gairebé tres 
anys després del pacte amb 
el PSC que li va donar la pre-
sidència de la institució, que 
avui tornaria a signar-lo en les 
mateixes condicions.

“La salut del pacte de la Di-
putació de Lleida és perfecta”, 
va afirmar en una entrevista 

a EuropaPress Gilabert, que, 
amb només tres diputats, go-
verna amb el suport dels deu 
socialistes, nou del PSC i un 
d’Unitat d’Aran.

De la distància que marca 

el PSC respecte als seus socis 
en la Generalitat, ERC i ICV o 
ERC respecte a ICV, Gilabert 
va assegurar que és una tàctica 
electoral de precampanya.

“Aquí ningú es pot treure a 
ningú de damunt fins que els 

vots no estiguin en les urnes i 
no s’hagi fet el recompte, mar-
car distàncies ho farem tots”, 

va asseverar. Va agregar, en 
aquest sentit, que les declara-
cions sobre les diferències dels 
partits del tripartit de la Gene-
ralitat (ERC, PSC i ICV) no es-
quitxen la Diputació.

“Encara que és cert que el 
primer any va haver uns ces-
saments coneguts per un tema 
delicat que afectava persones 
que eren càrrecs polítics, eren 
d’un color com haguessin po-
gut ser d’un altre”, va dir Gi-
labert referint-se al relleu de 
dos alts càrrecs socialistes per 
afavorir la contractació de pa-
rents. “A partir d’aquest mo-
ment no va haver incidències 
de cap tipus”, va agregar. 

Gilabert repetiria el pacte 
ERC-PSC a la Diputació
El president de l’ens diu que “la salut del bipartit és perfecta” 
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L’Agència de l’Energia de 
Lleida i la Paeria van organit-
zat ahir una jornada de portes 
obertes per conèixer les instal-
lacions d’energies renovables 
de Lleida, amb l’objectiu de 
donar a conèixer tecnologies 

de producció d’energies re-
novables i d’edificació soste-
nible i fomentar actituds po-
sitives respecte l’ús conscient 
i responsable de l’energia. Les 
visites eren gratuïtes i guia-
des per un tècnic coneixedor 
de les energies renovables i 
va aplegar 270 persones. 

270 inscrits a la jornada 
sobre energia renovable
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PORTES OBERTES

Un dels espais que es van poder visitar durant les portes obertes

PAERIA 

> “Les diferències 
existents entre els 
partits del tripartit 
no esquitxen la 
Diputació de Lleida” 

JORNADA. La doctora Louise Ferguson, de la Uni-
versitat de Califòrnia, serà la convidada d’honor de 
la jornada ‘Vers la recol∙lecció integral en continu 
de l’olivera’, que es farà demà, al Parc Científic.

LECTURA DE POEMES DE MÀRIUS TORRES. L’orga-
nització del Mahalta, el Festival Internacional de 
Poesia de Lleida, celebra avui una marató poètica a 
la plaça Paeria amb la lectura de poemes de Torres.

CURS SOBRE IMPOSTOS DE LES PIMES. La Cambra 
de Comerç de Lleida desenvoluparà demà i dijous 
el curs ‘Com liquidar de manera ràpida i senzilla les 
obligacions fiscals i mercantils de les pimes’.

L’alcalde de Lleida, Àngel Ros, va elogiar ahir la integració 
dels romanesos a la ciutat en el decurs d’un acte de germanor 
entre Catalunya i Romania, organitzat pel Casal Romanès de 
Catalunya i la Parròquia Romanesa Ortodoxa de Lleida. 

PAERIA

Ros alaba la integració de la 
comunitat romanesa a Lleida

ACTE DE GERMANOR CATALUNYA-ROMANIA

El paer en cap, Àngel Ros, 
confirmà que l’imam de la 

mesquita del carrer del Nord 
ha marxat de la ciutat i que no 

té previst tornar. Ros desitja 
que la comunitat islàmica es-
culli un nou imam “no fona-
mentalista” i que dirigeixi la 
pràctica “des del respecte a la 
convivència i la igualtat”. 

JA NO ÉS A LLEIDA I NO S’ESPERA QUE TORNI

L’imam del Nord, se’n va
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SISTEMA ‘ARGUS’

La Biblioteca Pública de Lleida 
posa des d’avui a disposició 
dels seus usuaris i usuàries 
un nou sistema informàtic que 
permetrà consultar el catàleg 
de la biblioteca d’una forma 
molt més fàcil, ràpida i intuï-
tiva. Argus és el nom del nou 
catàleg que gestiona el Depar-
tament de Cultura i Mitjans de 
Comunicació de la Generalitat 
i mitjançant el qual es poden 
consultar els fons bibliogrà-
fics de les 142 biblioteques 

públiques de Girona, Lleida, 
Tarragona i Terres de l’Ebre.
 Argus incorpora un potent 
cercador de darrera generació 
similar als cercadors d’internet 
com Google o Bing que permet 
la consulta dels fons documen-
tals de la biblioteca de forma 
molt senzilla. És així que po-
dreu consultar els 4.285.037 

exemplars disponibles (corres-
ponents a més de 726.000 títols) 
d’aquestes 142 biblioteques in-
closes a Argus. 

Inauguració 
del nou 
catàleg de 
la Biblioteca 
Pública
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BALANÇ DE LA MOSTRA INTERNACIONAL

Ros va presidir la cloenda del certamen de cinema d’animació 

PAERIA 

La Mostra de Cinema d’Ani-
mació de Catalunya, Animac, 
va tancar ahir les seves portes 
a Lleida amb més de 18.000 

assistents a les diferents ac-
tivitats d’aquesta 14a edició. 

L’alcalde, Àngel Ros, destacà 
l’augment de visitants, un 20 
per cent més que l’any passat, 
i el bon funcionament de la 
primera edició de la Fira Ani-
mac, que ha despertat molt 
interès en els professionals 
del sector. L’increment de pú-

blic, els més de 200 acreditats 
i convidats (entre professio-
nals, realitzadors i indústria) 
i el prop del centenar de peri-
odistes que han donat cober-
tura a les diferents activitats 
de l’Animac, reforcen el pro-
jecte. L’Animac ha comptat 
amb 2 convidats de luxe, els 
germans Stephen i Timothy 
Quay, reconegudíssims autors 
de cinema d’animació, que 
han estat a Lleida participant 
en persona en les activitats, 
i s’ha programat una retros-
pectiva de la seva obra. 

Animac tanca el seu 
primer any a La Llotja 
amb 18.000 assistents
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