
El territori commemora el Dia Mundial contra la Sida amb un 
manifest, parades i una batukada per sensibilitzar a la societat

El territori lleidatà detecta 
entre 25 i 30 casos d�infecció 
del VIH cada any tot i les 
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El centre històric de Bala-
guer va tornar a acollir 
ahir una altra edició de la 

Fira de Santa Llúcia, un esde-
veniment que dóna el tret de 
sor da a les ac vitats del cicle 

adalenc i que va conver r els 
carrers d�aquesta part de la po-
blació en un anar i venir de gent 
durant tot el dia.

Com cada any, el certamen 
es va celebrar al carrer d�Avall, 
la Plaça Sant Jaume, el carrer de 
l�Escala, la Plaça del Pou i el Ca-
rrer Major ininterrompudament 
des de quarts de deu del ma  

ns gairebé les nou del vespre. 
Les parades d�ornaments nada-
lencs i de torrons van compar r 
protagonisme amb l�alimentació, 
la cervesa artesana, la cervesa i 
el cava. Com ja és tradició també 

es va poder veure una exposició 
d�aviram viu mentre que l�Ajunta-
ment, en col·laboració amb l�As-
sociació Dona Rural, va recupe-
rar la història de la Fira dels Alls 

que es feia per aquestes dates. 
Enguany també es va rebre tres 
patgeses reials, que cada diven-
dres i dissabte recolliran cartes 
pels reis mags.
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Des que es van inventar els tra-
ductors automà cs s�ha facili-
tat molt la feina quan cal tra-
duir textos amb rapidesa. Però 
aquest mecanisme automà c 
també dóna més d�una sorpresa. 
I dimecres passat li va jugar una 
mala passada a ERC amb la nota 
de premsa sobre la tularitat de 
les centrals hidroelèctriques al 
traduir Capdella per Ovillo. Per 
tranquil·litat dels republicans cal 
dir que aquestes incidències són 
més habituals del que semblen.
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Amb 120 punts de recollida i cente-
nars de voluntaris, el Gran Recapte 
de Tardor va tornar a ser un èxit de 
par cipació. s d�aplaudir la tasca 
del Banc dels Aliments de Lleida.

Lleida va commemorar ahir el Dia 
de la Lluita contra la sida, una jor-
nada en la que es va revelar que 
s�ha avançat molt mèdicament 
però no en rever r el rebuig social.

Tot i que la violència que va tornar 
a viure ahir França només és atri-
buïble a qui la genera el Govern 
hauria de fer tots els esforços per 
evitar que la situació s�enquis .

Més de la meitat de les univer-
sitats públiques espanyoles han 
convocat referèndums sobre la 
monarquia. El més sorprenent, 
sobretot per als que culpen els 
catalans de tots els mals, és que 
la impulsora no ha estat una 
universitat catalana sinó la Uni-
versitat Autònoma de Madrid, 
i li han seguit els passos la Rey 
Juan Carlos i la Carlos III, entre 
moltes altres. Els estudiants 
n�estan ps, independentment 
del resultat; diuen que prou, 
que no volen seguir acceptant 
una monarquia imposada per 
una cons tució vigent des de 
fa 40 anys, i exigeixen decidir 
sobre el seu futur. Això és pre-
cisament el que ha inspirat els 
estudiants madrilenys a organit-
zar una consulta que s�ha estès 
com la pólvora a la resta d�uni-
versitats. A les catalanes, com la 
de Barcelona o la Pompeu Fabra 
�la de Lleida de moment no ho 
té previst� no els ha costat gai-
re sumar-s�hi, encara menys un 
cop vist el discurs del monarca 
dos dies després del referèn-
dum d�autodeterminació de 
l�1 d�octubre. s evident que la 
consulta no serà vinculant i re-
sultarà di cil controlar el vot do-
ble, perquè la llei de protecció 
de dades no permet elaborar un 
cens. De tota manera, una gesta 
com aquesta, engegada des de 
baix i que va camí de conver-

r-se en tot un moviment social, 
hauria de remoure consciències 
i canviar alguna cosa allà dalt 
que evi  mals tràngols com el 
de veure el rei emèrit saludant 
el príncep saudita que va orde-
nar la mort del periodista Jamal 
Khashoggi.
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