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Passaport 
d’experiències en la 
Ruta del Vi de Lleida

TURISME

❘ LLEIDA ❘ El viatge dels sentits 
és la nova proposta que ofe-
reix la Ruta del Vi de Lleida, 
que ha editat un “passaport 
d’experiències úniques” per 
disfrutar del vi, gastrono-
mia, patrimoni i cultura de 
la província. 

Amb aquesta iniciativa vol 
potenciar-se que els 37.000 
visitants anuals de la Ruta 
coneguin l’oferta turística de 
Lleida.

Arranca el 25 
aniversari de 
l’Associació Antisida

EFEMÈRIDES

❘ LLEIDA ❘ La conferència Edu-
cació, família i VIH, del pe-
riodista Carles Capdevila, 
va obrir ahir els actes de 
celebració del 25 aniversari 
de l’Associació Antisida de 
Lleida. El president de l’en-
titat, Joan Fibla, va anunciar 
que durant aquest any es farà 
una exposició itinerant, es 
programarà un cicle de con-
ferències i es presentarà una 
app.

Les Borges ajuda  
els afectats pel 
sisme a l’Equador

SOLIDARITAT

❘ LES BORGES BLANQUES ❘ L’ajunta-
ment de les Borges va anunci-
ar ahir que col·laborarà amb 
els afectats pel terratrèmol 
de l’Equador i ingressarà 300 
euros al compte en el qual 
l’INS Josep Vallverdú recull 
donatius. Els diners del con-
sistori procedeixen de la ven-
da d’entrades d’una obra de 
teatre del grup Rellotge de 
sorra garriguenc.

Refugiades sirianes esperen per omplir bidons d’aigua a Jordània.

EFE

REDACCIÓ
❘ LLEIDA ❘ Ponent està preparada 
per acollir les famílies de refu-
giats que fugen de la guerra de 
Síria. Tal com va avançar ahir 
SEGRE, Lleida acollirà de forma 
imminent una vintena de refu-
giats que s’allotjaran a la capital 
del Segrià en pisos de la Paeria 
i Adigsa. En aquest sentit, l’al-
calde, Àngel Ros, va precisar 
ahir que l’ajuntament podria 
destinar fins a 50 pisos per a 
aquesta causa. Són els reservats 
per a situacions d’emergència 
social, el 10% del total de 500 
que conformen el parc munici-
pal d’habitatges. La Generalitat 
també oferirà pisos de l’Agència 
d’Habitatge de Catalunya, que 
ja estan preparats. L’acollida de 
refugiats serà coordinada per 
Creu Roja al conjunt de l’Estat 
i ben aviat es donaran a conèi-
xer els detalls de l’operació 
humanitària.

Per la seua part, el president 
de la Diputació, Joan Reñé, va 

Diputació i Paeria acolliran amb 
la Creu Roja els vint refugiats
Reñé diu que la província “està preparada” i Ros, que Lleida hi destina 50 pisos

SOLIDARITAT CRISI HUMANITÀRIA

afirmar ahir que “des de l’ens 
provincial i des dels ajunta-
ments es posaran a disposició de 
Creu Roja els recursos necessa-
ris per quan arribin els refugiats 
a través de pisos i equipaments 
municipals”.

La notícia,  
a Lleida TV

Vegeu el vídeo al 
mòbil amb el codi.

“No s’ha de tenir 
por d’atendre 
persones”

■ “No són immigrants; no 
són refugiats: són perso-
nes.” El bisbe de Lleida, 
Salvador Giménez Valls, 
es va mostrar ahir molt 
crític amb la lentitud dels 
governs occidentals a l’ho-
ra d’atendre les necessitats 
de les persones que fugen 
de la guerra de Síria. 

“No pot ser que pesi 
més la por que l’obligació 
d’acollir-los”, va assegu-
rar. El bisbe, que va qua-
lificar de “molt valent el 
papa” per la seua impli-
cació en aquesta crisi hu-
manitària, va afegir que 
les persones “són més 
importants que les lleis, 
encara que tots hàgim de 
complir-les”.

BBVA ajuda amb 
20.700 euros 
l’Associació Alba

INSERCIÓ

❘ TÀRREGA ❘ CatalunyaCaixa, en-
titat que forma part del grup 
BBVA, col·laborarà amb l’As-
sociació Alba per impulsar la in-
serció laboral de persones amb 
discapacitat i malalties mentals 
a l’Urgell i la Segarra. 

En concret, l’entitat donarà 
una ajuda de 20.700 euros per 
a l’ampliació de l’obrador El Ro-
sal, que actualment ocupa set 
persones. Responsables de Catalunya Caixa i de l’Associació Alba de Tàrrega després de la firma del conveni.

La señora

Maruchi Aragonés Ortega
Viuda de Roberto Plà Vivanco
Ha fallecido cristianamente el día 3 de mayo de 2016, a los 86 años. 

(E.P.D.)

Sus hijos, Maite, Roberto, Lluís Miquel y Chelo; hijos políticos; nietos; biznietos; 
sobrinos, Charito y Miguel Ángel, y demás familia, al comunicar a sus amigos y 
conocidos tan sentida pérdida, les ruegan una oración por el eterno descanso de 
su alma.
La ceremonia religiosa tendrá lugar hoy jueves, día 5, a las 9.45 h, en la iglesia 
parroquial de Sant Ignasi de Loiola, agradeciéndoles su asistencia.
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La senyora

Maria Teresa            
Aragonés Ortega

La comunitat educativa del Col·legi Sant Jaume – Les Heures 
s’uneix al dolor de la seva companya Antonieta Aldabó Rami per la 

pèrdua de la seva mare política.
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