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Detingudauna famíliade laMariola
acusadad’unactiu tràficd’heroïna
Unhome, els seus 4 fills i la dona d’un d’ells, i intervinguts 100 grams de droga

ACN. LLEIDA

Els Mossos d’Esquadra, en el
marc de l’operació ‘SNOT’ con-
tra el tràfic de drogues, han de-
tingut aquest dijous al matí al
barri de laMariola de Lleida, sis
persones,membresd’unamatei-
xa família, acusades de dedi-
car-se presumptament a la ven-
da d’heroïna des de fa apro-
ximadament un any. Els

detingutssónunhome,amban-
tecedents per lesions, els seus
quatre fills (un d’ells menor
d’edat) i la donad’und’aquests,
tots de nacionalitat espanyola i
veïnsdeLleida. SegonselsMos-
sos d’Esquadra, la investigació
esvainiciar faquatremesos.Tot
apuntava que els presumptes
autors no acumulaven grans
quantitats d’heroïna per eludir

les conseqüències davant de
qualsevol actuació policial.

A primera hora d’aquest di-
jous al matí s’ha donat inici al
dispositiupolicialquehapermès
localitzar a l’interior dels immo-
blesdelspresumptesautors,uns
100gramsd’heroïna i estris per
a la manipulació i venda de la
droga,dinersenmetàl·lic i armes
curtes, entre d’altres indicis.

Avui s’inauguraunaltre castell aGardeny
Aquest divendresa les 17:30 es presentarà en societatel Cas-
tellbrick, ubicat al pati de la ludotecaParc deGardeny, i cons-
truïtamb2.000tetrabricksaportatspernensifamílies.Lafes-
ta comptarà amb jocs, berenar popular i visita del Banyetes.

MorosiCristiansestrenen
seuabansdelabatalla
Aquest cap de setmana celebren la 19a edició

REDACCIÓ. LLEIDA

Ahir esva inaugurar el nou local
de l’Associació de la Festa de
Moros i Cristians de Lleida, al
carrer Panera, en ple centre his-
tòric, amb actuacions de grups
comIlerband,Quartanaoforma-
cionsdel’OrfeóLleidatà.Aquest
acte és el preludi a la gran bata-
lla que tindrà lloc aquest cap de
setmana a la SeuVella, destina-
da a entregar les claus de la ciu-

tat a les tropes cristianes dirigi-
desper lacapitanadelacompar-
sa dels Anglesola. Dissabte tin-
dran lloc les ambaixades en les
quals allò primordial serà “el di-
àleg per evitar el conflicte”, va
explicar Teresa Mayoral, presi-
denta de l’Associació, “però no
serà possible arribar a l’acord”.
Podran llogar-se seients per 3
euros (anticipada) i 5 euros (el
mateix dia).

PAERIA

DOSANYSRESANTAL
PALAUDEVIDRE

El col·lectiu musulmà de Llei-
da, format per més de 8.000
persones, resa al Palau de Vi-
dre (pel que paga un lloguer a
la Paeria) des de finals del
2012, any en que la Paeria va
clausurar l’oratoridelcarrerdel
Nord per excés d’aforament.
Elsmesosdemaig i setembre,
coincidint amb les Festes de
Maig i la Fira de SantMiquel i
la Festa Major, han de resar
en una carpa al costat del riu.

ElsmusulmansdeLleidaexigeixen
espaia laciutatper fer lamesquita
L’associacióWatani recorda a la Paeria que la llei obliga a preveure-ho en els nous plans urbanístics

REDACCIÓ. LLEIDA

Amolts lleidatans potser els va
passar desapercebuda la pre-
sentació, el passat 10d’abril, de
l’avanç del Pla d’Ordenació Ur-
banísticaMunicipal (POUM)que
had’entrarenvigorel2015 ique
tindrà una vigència de 15 anys.
Amolts lleidatans potser sí, pe-
ròaquino livapassarpasperalt
aquest anunci va ser a l’associ-
aciómusulmanaWatani,queim-
mediatament va remetre una
carta a la primera tinent d’alcal-
de de la Paeria i regidora d’Ur-
banisme, laMartaCamps, recla-

mant-li que aquest nou POUM
incorpori “un pla d’ubicació de
centresdeculte”, talcompreveu
la llei 16/2009, que “estableix
que els plans d’ordenació urba-
nísticamunicipalhaurandepre-
veuresòlsamblaqualificacióde
sistema d’equipament comuni-
tari on s’admeten els usos re-
ligiosos de nova implantació,
d’acordamb lesnecessitats i les
disponibilitats dels municipis”,
cita a la cartaWatani.
En resum, li recordena laPaeria
que en aquest nou POUM s’ha
de contemplar obligatòriament

almenys un lloc a la ciutat on el
col·lectiu musulmà pugui aixe-
car una mesquita, després del
fracàsdelprojectedelpolígonEl
Segre, rebutjat per la Justícia. A
lacartaWatanienumera totsels
requisits que ha de contemplar
aquestplad’ubicaciódecentres
de culte, del que a la presenta-
cióde l’avançdelPOUM,el pas-
sat abril, no se’n va dir nimu. La
simple previsió al POUM d’es-
pais a la ciutat on es poden eri-
gir nous temples de culte, entre
ells unamesquita, pot encendre
altra vegada el conflicte veïnal.

Carta a la regidora
d’Urbanisme

Li exigeixen un pla
d’ubicació de centres de
culte, com preveu la llei

Volen que el nou
POUM el contempli
El col·lectiu vol tenir veu
i vot en la formulació del

nou pla urbanístic

PUBLICITAT

Unsdos-cents
lleidatanshan
mortdesida
en30anys
REDACCIÓ. LLEIDA

Unes 200 persones han mort
des dels anys 80 a Lleida a cau-
sa de la sida, la majoria entre el
1980 i el 1994, quan morien el
50% dels malalts. Els casos de-
tectats de VIH des del 2001,
quan es van començar a comp-
tar de manera oficial, han estat
entre500i550.Araesdetecten
a l’anyentre10 i12casos.Elpre-
sident de l’Associació Antisida
de Lleida, Joan Fibla, va alertar
ahir, Dia Memorial de la Sida,
que, com que la malaltia ja no
és causa de mort al nostre en-
torn (mortalitat de menys de
l’1%), la societat està “abaixant
la guàrdia.Un senyal d’alerta és
el lamentableanuncid’unamar-
ca de roba enquèuna noia pun-
xa unpreservatiu perquedar-se
embarassada”, va dir Fibla.

Meritxell
Resaltado


