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Aragó exigeix
separar l’art
sacre del rock

POLÈMICA

� SARAGOSSA � El Govern d’Ara-
gó va exigir dissabte a la Ge-
neralitat i al Museu de Lleida
retirar les fotografies d’artis-
tes de rock que des de la set-
mana passada comparteixen
espai amb diverses peces de
l’art sacre que l’Executiu ara-
gonès reclama com a pròpi-
es, segons va informar l’He-
raldo deAragón. La conselle-
ra d’Educació d’Aragó,Mayte
Pérez, va considerar la mos-
tra, tituladaApòstols del rock,
com“una presa de pèl” i“una
falta de respecte”, perquè
afecta unes obres que són
“objecte d’un conflicte histò-
ric”. El PP aragonès, per la se-
ua part, va titllar la mostra
d’“insult”.

Lleida s’uneix al
Dia de la Prova del
virus de la sida

SALUT

� LLEIDA � L’AssociacióAntisida
de Lleida celebra demà el Dia
de la Prova per fomentar i
promoure la detecció precoç
del virus de la sida, i, a més
d’instal·lar dos estands infor-
matius davant del Centre de
Cultures i CooperacióTrans-
fronterera de la UdL i al hall
de la Facultat de Medicina,
obrirà la seua seu de forma
continuada per dur-hi a ter-
me, sense cita prèvia, la pro-
va ràpida delVIH. Segons va
informar ahir l’associació, a
Lleida s’han diagnosticat 500
casos des del 2001.A més,
s’estima que uns 30.000 ca-
talans n’estan infectats sen-
se saber-ho.

GoogleMaps
inclou esglésies
de Balaguer

PATRIMONI

� BALAGUER � L’església de Santa
Maria i el santuari del Sant
Crist de Balaguer ja es poden
visitar per dins de manera
virtual gràcies a la tecnolo-
gia de Google Maps, que fa
pocs dies ha inclòs aquests
dos monuments al seu catà-
leg. Ho ha fet gràcies al fotò-
graf de Balaguer Rafel Jesús,
que va retratar l’interior dels
dos temples.

Segons l’autor de les imat-
ges, aquestes s’han pogut
convertir en un mapa virtu-
al gràcies a la qualitat d’una
càmera que té un mínim de
10 milions de píxels i una òp-
tica de 8 mm per realitzar les
preses fotogràfiques.

MUNICIPIS INICIATIVES
AJUNTAMENT DE TORNABOUS

Els participants, ahir al Centre d’Interpretació Lluís Companys.

Un centenar de persones en la
caminada sostenible de Tornabous
� TORNABOUS � Cent persones van
participar ahir en la caminada
organitzada pel consell comar-
cal de l’Urgell i l’ajuntament de
Tornabous que es va emmarcar
en els actes de la Setmana de la
Mobilitat Sostenible i Segura.
Els participants van fer un recor-

regut d’uns vuit quilòmetres, que
va incloure una visita cultural al
poblat ibèric del Molí d’Espígol
i al Centre d’Interpretació Llu-
ís Companys delTarròs, aprofi-
tant que aquesta setmana es va
commemorar el 75è aniversari
del seu afusellament.

El recinte firal va registrar una gran afluència de públic tot el dia.

AJUNTAMENT DE LA SEU D’URGELL

Sant Ermengol supera els 70.000
visitants i aconsegueix unnou rècord
L’ajuntament destaca l’afluència de turistes, que han omplert hotels i restaurants de
la Seu d’Urgell || La nova disposició de les parades, entre el més valorat

CERTÀMENSFIRADESANTERMENGOLDELASEUD’URGELL

� LA SEU D’URGELL � La Fira de Sant
Ermengol de la Seu d’Urgell va
tancar ahir l’edició del 2015 su-
perant el seu propi rècord de
participació, establert l’any pas-
sat. En total, segons va informar
ahir l’ajuntament de la capital
de l’Alt Urgell, més de 70.000
persones es van atansar entre
dissabte i diumenge al recinte fi-
ral, la qual cosa confirmava l’èxit
de públic del certamen i la seua
posició com a fira de referèn-
cia al Pirineu.

En aquest sentit, la tinenta
d’alcalde de Promoció Econòmi-
ca de l’ajuntament,Mireia Font,

va afirmar que “estem molt sa-
tisfets del funcionament de la fi-
ra, especialment per la bona ac-
ceptació de les activitats propo-
sades”, i va afegir que “les vo-
lem continuar consolidant de ca-
ra a pròximes edicions, de ma-
nera que volem apostar per con-

tinuar introduint noves activi-
tats, continuar innovant i, en de-
finitiva, seguir sent un referent
al territori”.

La nova distribució de les pa-
rades dels marxants pels carrers
de la Seu d’Urgell ha estat un
dels elements més ben valorats
de l’edició d’aquest any de Sant
Ermengol, ja que ha facilitat la
mobilitat dels visitants. El con-
sistori també va voler destacar
la gran afluència de turistes a la
ciutat durant els dos dies del cer-
tamen, que van omplir durant
el cap de setmana restaurants i
hotels.

La segona jornada de la fira
es va tancar amb l’entrega de
premis del concurs popular de
formatges del Pirineu, una de les
novetats del certamen d’aquest
any, que es decidia amb el vot
emès per cada visitant a favor
del formatge que més li havia
agradat. El guardó va recaure en
Casa Mateu de Surp, al Pallars
Sobirà. Els responsables del for-
matge guanyador van ser obse-
quiats amb un“Diploma deMe-
dalla d’Or-Concurs Popular”,
mentre que entre els votants es
va sortejar un lot de cinc quilos
de formatge.

CONSOLIDACIÓ

El consistori celebra

la bona acollida de les

activitats organitzades i

n’anuncia més per al 2016

Participants en un tast de formatges fet a cegues.

AJUNTAMENT DE LA SEU D’URGELL

Meritxell
Resaltado


