
L’Ajuntament de la Pobla 
de Segur va aprovar ahir fer 
una consulta per canviar de 
nom l’actual Passeig Josep 
Borrell. 

La Pobla de Segur
J.C.
La consulta es farà un diumenge 
d’abril –la data encara està pen-
dent de concretar– i es proposa-
ran dos noms: mantenir l’actual 
o Passeig 1 d’Octubre. Aquesta 
consulta sorgeix d’una moció que 
va presentar ERC el novembre del 
2018, i a la qual s’hi van sumar 
els regidors de l’actual Junts per 
Catalunya. L’alcalde Marc Baró va 
defensar ahir que es tracta “d’una 
voluntat popular” i que “nosal-
tres defensem la par cipació ciu-
tadana”. Un cop aprovada pel ple, 
ara s’haurà de fer un procés “per 
escollir els voluntaris per la mesa 
de par cipació”. En aquest sen t, 
Baró va remarcar que “no volem 
que ngui cap despesa per l’a un-

tament ni pels funcionaris”. 
Per la seva banda, el portaveu 

socialista, Joan Carles Boix, va re-
treure que “fer aquesta consulta 
ara, quan hi ha una voluntat de 
trobar una sor da al carreró del 
Procés, torna a dividir la societat 
de la Pobla de Segur”. Boix quali-

ca de “sectària” la consulta i per 
aix  “no par ciparem en res rela-
cionat”. De fet, els regidors socia-
listes van abandonar el ple arran 
d’aquesta aprovació per mostrar 
el seu rebuig a la consulta, a que 
asseguren que es tergiversen les 
paraules del ministre.
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La Pobla farà una consulta 
per canviar a 1 d’Octubre 
l’actual carrer Josep Borrell

El Centro de Maldà va portar a 
debat el dret al treball sexual en 
el marc de la programació del 
cicle d’ac vitats Debat a bat. En 
l’acte hi van par cipar eróni a 
Arau o, una treballadora sexual 

a liada a la C  Jannet, repre-
sentant de Putas Libertarias  la 
psicòloga i tècnica de l’associ-
ació An sida de Lleida, Marta 
Melgosa Solsona, entre d’altres 
assistents.

El Centro de Maldà debat 
sobre el dret al treball sexual
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La Vall Fosca recrea una excursió amb estris i 
roba utilitzada a la zona durant el segle XX
La all osca recrea una excursió amb material de muntanya de Cap-
della ns al Pontet de Rus equipats amb estris i roba que duia la gent 
de la all osca entre el 1 00 i el 1 0. En arribar els par cipants veu-
ran com es preparava un pe t foc per prendre una beguda calenta.


