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Els comerços lleidatans comen-
cenavui lesrebaixesd’estiuamb
descomptes variables que
s’allargaran fins al 31 d’agost i
mantenen com a dia festiu
d’oberturadiumenge6de juliol.
No obstant, la Confederación
Española de Comercio reconeix
quecadavegadahihamésesta-
bliments que s’han avançat a la

data oficila d’inici de les rebai-
xes.Elpetitcomerçcatalàésop-
timista i preveu tornar a créixer
perprimeravegadadesde lacri-
si fins a un3%gràcies a la recu-
peracióeconòmica ialbonclima.
El secretari general de laConfe-
deraciódeComerçdeCatalunya
Miquel Àngel Fraile, va dir ahir
queelsconsumidorstornenate-
nir més poder adquisitiu.

L’equip de Feelingprojectes es fa una ‘selfie’ amb l’alcalde

LaPaeriapremiaGoogle
per lesulleres intel·ligents
En laprimeraediciódeSmartPeoplewithSmart Ideas
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Les Google Glass, de l’empresa
Google,vanser lesguanyadores
delaprimeraediciódelPremi In-
ternacional Smart People with
Smart Ideas per la seva capaci-
tat demillorar lavidade les per-
sones i, de l’altra, l’enorme po-
tencial i innovació del producte.
El responsabledepolítiquespú-
bliques i relacions institucionals
de Google a Espanya i Portu-
gal, FranciscoRuiz, va recollir el
premi atorgat per la Paeria que

reconeix persones, empreses o
entitatsqueusenmitjans tecno-
lògics per crear productes i ser-
veis que generin millores en la
societat. El jurat va tenir una
menció especial per a Feeling-
projectes com amillor idea pre-
sentadadesdeLleida.Elprojec-
te està format per nois i noies
que encara no han acabat l’en-
senyament secundari i que tre-
ballentutelatsenunaincubado-
ra del Parc Científic desenvolu-
pant productes App iWeb.

Tretdesortidade les
rebaixesamboptimisme
Esmanté coma dia festiu d’obertura el 6 de juliol

Mésde70 jovesaprenennoves tecnologies
El Parc Científc de Lleida acull, des d’ahir, un campus d’estiu
pera infants i joves,ons’iniciaranendiversesdisciplinescom
la robòtica, les impressions en 3D, i les app per amòbils.

LliuramentdelsPremisdeCartesdeDesamor
AnnaM.López,encastellà i LauraPlanes,encatalà,vanser les
guanyadoresdelcertamenCartesdeDesamororganitzatperla
Comissió deCultura de l’Organització deVeïns dePardinyes.

ORVEPARD

Antisida
recaptafons
peral’hort
solidari
Atravésdemicrodonacions

REDACCIÓ. LLEIDA

L’Associació Antisida de Lleida
ha posat enmarxa la campanya
demicrodonacionsAjudaasem-
brar esperança amb la qual pre-
ténreunir3.000eurosperpoder
mantenirels treballadorsdelseu
l’hortsolidari,personesambpro-
blemes d’inserció sociolaboral.
L’hort és un projecte que l’Asso-
ciacióAntisidavaposar enmar-
xaperfacilitar l’accésa la forma-
ció i el treball a persones amb
problemes d’inserció sociola-
boral. Des del setembre del
2012, l’hort ha donat feina a 8
usuaris dels quals 4 han trobat
ocupació després fora de l’enti-
tat gràcies a la formació horto-
fructícola. D’altra banda, hi ha
una cinquantena de famílies
ambpocsrecursosques’hanbe-
neficiat de lesverdures i leshor-
talisses produïdes a l’hort i ho
podrien seguir fent si s’assoleix
l’objectiu fixat. Les microdona-
cions es poden fer a través de la
pàginaweb http://microdonaci-
ones.hazloposible.org
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Unveí de Lleida de38 anys, ori-
ginaridelMarroc,haestatdetin-
gut per la Guàrdia Civil com a
pressumpteintegrantd’unaban-
dadetràfic internacionaldedro-
guesquecreuavaelsPirineusde
França a Espanya transportant
grans quantitats de haixix i, en
menor mesura, de cocaïna.

L’operació es va iniciar ja el
juny del 2011, quan la Gendar-
meria francesa i la Guàrdia Civil
van interceptar un comboi de 4
vehiclesd’altagammacarregats
amb 1.600 quilos de haixix que
pretenien entrar a Espanya pel
pas de Somport, a Osca. La
GuàrdiaCivilvadescobrir llavors
que a la localitat de Sabiñánigo
hi havia un grup organitzat que
estaria col·laborant en la lo-
gísticadebandes internacionals
detràficdedrogues,ajudant-los

Capturats més de
300 quilos a França
La Gendarmeria va caçar
un membre de la banda
amb el cotxe fins a dalt

El 2011 ja se’ls va
agafar 1.600 quilos
Una caravana de cotxes
de luxe anava a entrar a
Espanya per Somport

El líder, un veí de
Sabiñánigo

Va ser detingut el 18 de
juny procedent de Reus

Unlleidatà,enungrup
quecreuavaelPirineu
ambcocaïnaihaixix
M.M., de 38 anys, veí de la ciutat i originari delMarroc

acreuar lafronterapelsPirineus.
Elnovembredel2012 laGendar-
meria va interceptar a Fréjus un
vehiclepropietat d’unveí deSa-
biñánigo carregat amb300qui-
los dehaixix. Hova fer gràcies a
l’avís de la Guàrdia Civil, doncs
se’ls havia escapolit ja en diver-
ses ocasions dels controlsmun-
tats a la part espanyola.

El passat 18 de juny va cul-
minar l’operacióambladetenció
delveídeSabiñánigo ialtresdos
personesquanviatjavendeReus
aOscaamb2quilosdehaixix.A
casasevavan trobar 500grams
de cocaïna. La setmana pas-
sadaesva tancar l’operacióamb
ladetenciódecincpersonesmés
aMaella iCasp(Saragossa), en-
treellesel lleidatàde38anys.La
majoria dels detinguts són tam-
bé originaris del Marroc, infor-
ma la Guàrdia Civil.

Meritxell
Resaltado


