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exposició concurs
GERARD HOYAS

Res Non Verba presenta les fotos del concurs ‘Lleida sí, Lleida però’
❘ LLEIDA ❘ La sala d’exposicions de 
l’associació cultural Res Non 
Verba de Lleida va inaugurar 
ahir la mostra de les fotogra-
fies guanyadores i finalistes 

de l’edició número catorze del 
concurs popular Lleida sí, Llei-
da però. En aquesta activitat, 
els participants poden captar 
imatges positives de les comar-

ques de Lleida o tot el contrari, 
amb sentit crític, acompanya-
des de textos explicatius. Po-
drà visitar-se fins a finals de 
febrer.

Reunió ahir a la sala de la Canonja de la Seu Vella per donar llum verda a aquest centre d’estudis.

AMADO FORROLLA

Centre de documentació 
Comte d’Urgell a Lleida
Projecte cultural fruit de l’agermanament amb Xàtiva

política cultural presentació

❘ LLEIDA ❘ L’alcalde de Lleida, Mi-
quel Pueyo, va presidir ahir a 
la Seu Vella la presentació de 
la Taula de Treball pel Centre 
Digital de Documentació Com-
te d’Urgell, un projecte cultu-
ral que va nàixer amb l’ager-
manament entre la capital del 
Segrià i la ciutat valenciana de 
Xàtiva. Aquest enllaç va portar 
en el seu dia el promotor cul-
tural Eliseu Climent a traçar 
les bases d’un Centre Digital 
de Documentació Comte d’Ur-
gell a Lleida i, en paral·lel, un 

Centre d’Interpretació Comte 
d’Urgell a Xàtiva. La regido-
ra de Cultura de l’ajuntament 
valencià, Raquel Caballero, va 
saludar ahir la iniciativa que 
dona llum verda als dos centres 
d’estudis i va demanar que “es 
posi també de relleu el poten-
cial turístic que es pot generar 
entorn de la figura del Comte 
d’Urgell”. Pueyo va destacar 
la presència d’una “genero-
sa representació d’activistes 
culturals” de tota la geogra-
fia catalana, que iniciaran un 

treball cooperatiu per “teixir 
llaços entre la Catalunya Nord, 
València, Catalunya i les illes 
Balears”. L’agenda de tots dos 
centres continuarà a mitjans 
del mes de juny amb un nou 
encontre en el qual s’impulsarà 
un estudi que s’encarregarà a 
quatre professors de les uni-
versitats de Lleida, València, 
Catalunya Nord i les Balears 
per començar a concretar una 
primera línia d’estudi entorn 
de les dones contemporànies 
de l’època del Comte d’Urgell.

Representants de Treballadors Socials de Catalunya.

salut col·legi oficial

ACN

❘ LLEIDA ❘ El Col·legi Oficial 
de Treballadors Socials de 
Catalunya (TSCAT) recla-
ma fer “menys burocràcia” 
per poder dedicar-se més a 
l’atenció a les persones. “Si 
el temps que dediquem a una 
persona per a un tràmit per 
a una ajuda el dediquéssim 
a sortir al carrer, faríem el 
triple de treball d’interven-
ció grupal i comunitària”, va 
assegurar ahir la delegada 
del TSCAT a Lleida, Irene 
Gardeñes. Per això, dema-

nen més recursos i proposen 
crear oficines de prestacions 
socials que a nivell municipal 
o comarcal s’encarreguin de 
tramitar els ajuts i desvincu-
lar-les dels serveis socials. 
La vicedegana del TSCAT, 
Mercè Civit, va apuntar que 
hi ha plans pilot a Sant Boi i 
Barcelona però es necessiten 
a tot el territori. Catalunya 
compta amb 7.000 treballa-
dors socials afiliats, més de 
600 a Lleida, la segona des-
prés de l’àrea de la Catalunya 
Central.

Els treballadors socials 
volen menys burocràcia

ACN

Actua Cultura 
urgeix el Govern 
a aprovar els 
Pressupostos
La consellera reitera  
el compromís del 2%

política cultural

❘  BARCELONA ❘  El represen-
tant de la plataforma Ac-
tua Cultura, Joan Sala, va 
reclamar ahir al Govern i 
als partits que facin “tots 
els esforços que siguin ne-
cessaris” per poder apro-
var els Pressupostos de la 
Generalitat per a aquest 
2023. Després d’una reu-
nió amb el president Pere 
Aragonès, a la qual també 
van assistir les conselleres 
d’Economia, Natàlia Mas, 
i Cultura, Natàlia Garriga, 
Sala va afirmar que per a 
l’entitat aquests pressupos-
tos són “molt importants” 
perquè “per primera vega-
da contemplen un creixe-
ment notori de la dotació 
per a Cultura”. En aquest 
sentit, la consellera Garri-
ga va reiterar el compromís 
de l’Executiu de destinar el 
2% dels comptes públics al 
sector cultural al final de 
l’actual legislatura. De mo-
ment, per als Pressupostos 
del 2023 preveuen invertir 
un 1,5%, fins a situar-se en 
els 476 milions d’euros, amb 
un augment de 100 milions.

Incendi en una  
casa de la Pobleta 
de Bellveí

successos

❘  L A TORRE DE C APDELL A ❘  Els 
Bombers de la Generalitat 
van extingir ahir a la tarda 
un foc en una casa del car-
rer Major de la Pobleta de 
Bellveí, a la Torre de Cap-
della. Van ser alertats a les 
19.33 i hi van acudir nou 
dotacions. El foc es va inici-
ar a la xemeneia i a les 21.00 
el van donar per extingit. 
Ahir a la nit es van decla-
rar incendis en xemeneies a 
Menàrguens i la Seu.

Arrestat per 
diversos robatoris  
a les Garrigues

mossos

❘ EL SOLERÀS ❘ Els Mossos d’Es-
quadra van detenir un ho-
me sospitós de diversos 
robatoris a les Garrigues, 
segons va informar ahir 
l’ajuntament del Soleràs en 
un ebando. “Comuniquem 
que, gràcies a la col·labo-
ració d’un veí del Soleràs, 
els Mossos d’Esquadra han 
arrestat el conductor del 
vehicle sospitós de robato-
ris a la comarca”, explica el 
comunicat.


