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� Lamesquita del carrer del
Nord torna al ple de la Paeria
on previsiblement es desfer-
maràunanovaguerrapolítica
perlaseuaubicaciódesprésde
la constatació que els musul-
mans nopodenassumirelcost
deltrasllatalpolígon,oalmenys
així ho assegura l’imam Ab-
delwahabHouzi.Elgrupmuni-
cipaldeCiUexigeixal’equipde
govern, en una moció que se
sotmetrà a votació divendres
queve, que trenqui el protocol
de cessió del solar municipal
delpolígonindustrialdelSegre,
sumant-seaixí a lapeticiódels
empresarisveïnsdelaparcel·la
icríticsambl’emplaçamentes-
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Parcel·lamunicipal on laPaeria vol ubicar l’oratori.ACN/ARXIU

Guerrapolíticaper lamesquita
CIUEXIGEIXQUEESTRENQUIELCONVENIPELTRASLLATALPOLÍGON
Acusend’islamistaradicall’imamidenuncienincomplimentsdelpacte,quelaPaerianega

collitperlaPaeria(vegeuADN-
Lleidadel 3demarç).
La reclamació de CiU es

fonamenta en els incompli-
mentsde l’esmentatprotocol,
firmat al desembre del 2007
entre la Paeria i els musul-
mans, que exigia uns termi-
nis per presentar el projecte
d’oratori al polígon que hau-
rien expirat al setembre del
2008, va afirmar ahir el cap
de l’oposició, IsidreGavín. La
regidora d’Urbanisme, Mar-
taCamps,vanegarhoresdes-
présques’haguésesgotatcap
termini per fer la mesquita.
A més, els convergents

critiquen que l’interlocutor
de l’equip de govern socialis-
ta, l’imamHouzi, siguiun“sa-
lafista radical”, ésadir, segui-

Clics!

Provacangurdematemàtiques.Uns450
alumnesd’ESO ibatxillerat van ferahir a laUdL lespro-
vesCangur, de laSocietatCatalanadeMatemàtiques. Ò.M.

Tallerintergeneracionald’art.Jubilats, gent
jove i nensde6a9anysaprenenalhoraaBellpuigenun
tallerorganitzat per l’ObraSocial deCaixaCatalunya.OSCC

dor de la branca més ultra-
conservadora de l’islam.
“[L’imam] s’ha caracteritzat
per una actitud contrària al

respectealsvalorsessencials
de la nostra societat, com la
igualtat degènere”, va afegir
Gavín, queconsideraque l’al-

L’apunt

Avalde3.900euros
pelsolardelpolígon

�Unaval de3.978euros
permeta la comunitatmu-
sulmanamantindre la con-
cessióde laparcel·lamuni-
cipal al polígonons’hauria
de traslladar lamesquita, va
assegurarahir la regidora
MartaCamps.Aquestaés
unade les clàusulesdel plec
decondicionsdel conveni,
quesegonsCamps, laPaeria
i elsmusulmanshanres-
pectat “estrictament” i, per
tant, nohi ha “capmotiuper
rescindir elsdocuments”de
l’adjudicaciódel solar.

calde de Lleida, Àngel Ros,
hauria de rectificar la gestió
del trasllat de la mesquita,
després de reconèixer la ra-
dicalitatdeHouzi, ambqui va
firmar el conveni com a pre-
sidentde l’AssocacióCultural
IslàmicadeLleida.S’hadere-
cordar que Ros va donar per
bo un rumor que deia que
Houzi havia fugit de Lleida,
quan en realitat seguia a la
ciutat, i va demanar com a
substitut un imam“més tole-
rant”. Houzi tambéestàqües-
tionat entre la comunitatmu-
sulmana. Després de més de
dos anys demanant diners als
fidels per construir lamesqui-
ta l’imam assegura que no té
prou fons per finançar ni una
carpaprefabricada.

�Laconsellerad’AccióSocial
i Ciutadania, Carme Cap-
devila, vacol·locarahiraLlei-
da la primera pedra de la fu-
turaresidència i centrededia
per a persones amb discapa-
citat físicadelbarrideBalàfia
de Lleida. El nou centre, de
3.500 metres quadrats, ofe-
rirà 59 places per persones
amb greus disminucions fí-

Redacció
Lleida

NovaresidènciaaBalàfia el 2011
siquesque requereixenaten-
ció i suportperdesenvolupar
les activitatsde la vidadiària
i que, pel que sigui, no poden
viure a casa o que una per-
sona se’n faci càrrec. Acció
Social aporta 7,3 milions per
la construcció de l’equipa-
ment que s’ubicarà en uns
terrenys municipals cedits
per la Paeria. La consellera
d’Acció Social, Carme Cap-
devila, va assegurar que el
departament cobreix la ne-

cessitat de places per a per-
sones amb discapacitat físi-
ca. Les obres de la nova re-
sidènciaestàprevistqueaca-
bin al setembre del 2011. Per
la seuapart, l’alcaldedeLlei-
da, Àngel Ros, va anunciar
que abans de l’estiu es publi-
carà el concursper a la cons-
trucció i gestió de la nova re-
sidència per a gent granpre-
vistaalbarrideCappont, que
la Paeria vol concertar amb
la conselleria d’Acció Social.

Actedecol·locacióde laprimerapedradel futur centreperadiscapacitats. ACN

LLEIDA. El senador de CiU,
Ramon Alturo, exigeix al se-
cretari d’Estatd’Infraestruc-
tures,VíctorMorlán, la repa-
racióde lacarreteraN-230, la
principal via d’accés a l’aero-
port, “molt deteriorada per
les gelades, sobretot entre
Rosselló i Benavarri”.

Alturovolmilloresa
l’accésal’aeroport

Breus

LLEIDA.Forners de la provín-
cia de Lleida, per la compra
de la tradicionalmonadePas-
qua, donaran unes butlletes
per participar en el sorteig
d’un creuer per a dos perso-
nes de 8 dies, més de l’estàn-
ciadosdiesaMallorca i l’avió,
valorat en 2.000 euros.

Sorteigd’uncreuer
alcomprarunamona

LLEIDA. Lleida celebra el Dia
de l’Aigua, i l’any 2010 del Riu
Segreambunabicicletada, en
solidaritat ambelNíger, orga-
nitzada perUNICEF i la Pae-
ria aquestdiumengepel camí
delRiu fins alsAiguamolls de
Rufea, i tornada a Lleida fins
al Museu de l’Aigua.

Bicicletadasolidària
ambelNígeraLleida


