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SEGRE TÀRREGA
❘ BELLPUIG ❘ El mural independen-
tista més gran de Lleida, d’uns 
500 metres quadrats a peu de 
l’antiga N-II a Bellpuig, va ser 
repintat durant el dia d’ahir en 
dos ocasions. Al matí, uns des-
coneguts van eliminar el lema 
independentista “Fem Repúbli-
ca” i van sobreposar la bande-
ra espanyola al llarg de tot el 
mural. Les xarxes socials s’hi 
van bolcar en contra. Segons 
veïns de la localitat, “l’atac es 
va produir entre les 00.30 i les 
5.30 hores”. 

No obstant, la resposta no 
va tardar a arribar i ahir a la 
tarda simpatitzants del CDR 
de Bellpuig es van encarregar 
d’eliminar les franges roges que 
s’havien pintat aprofitant part 
del color roig per simular una 
estelada. També van recons-
truir l’estrella, que havia estat 
esborrada. La situació va gene-
rar molta tensió i es van perso-
nar els Mossos d’Esquadra per 
identificar les persones que es 
trobaven al lloc, encara que fi-
nalment no van actuar perquè 
el mural es troba en un terreny 
municipal i tenien permís de 
l’ajuntament.

Dissabte passat el CDR de 
Bellpuig va organitzar una jor-
nada popular per pintar el mural  
al polígon del Coscollar, a l’N-II 
i visible des de l’A-2, en què es 
podia llegir el lema “Fem Repú-

blica” al costat d’una estelada. 
Les lletres estaven pintades en 
negre sobre una base de color 
groc, que reivindicava llibertat 
per als presos polítics i el retorn 
dels “exiliats”. 

Durant la jornada, van treba-
llar en l’elaboració una vintena 

de persones durant més de 12 
hores. La creació va ser possible 
gràcies a la col·laboració de les 
persones que van comprar bit-
llets solidaris al preu d’1 euro, 
fins a arribar a aconseguir els 
1.200 euros que costava la pin-
tura, la xapa i el lloguer de tots 

els elevadors i les excavadores. 
El mural va aparèixer ahir al 
matí amb les lletres esborrades 
amb pintura groga i a la part 
superior i inferior de la xapa una 
línia roja simulant la bandera 
rojigualda. A més, l’estrella 
també la van deixar tapada.

El mural del CDR de Bellpuig i, a la imatge inferior, l’estat en el qual va aparèixer ahir al matí.

Guerra de murals a Bellpuig al 
provar d’esborrar el lema sobiranista
L’havia dibuixat el CDR de Bellpuig i comptava amb permís municipal || Van pintar 
la ‘rojigualda’ a sobre, però va durar només unes hores i els Mossos hi van anar

MUNICIPIS VANDALISME

Pares d’Aran amenacen amb 
mobilitzacions si no es concedeix 
la quarta línia d’ESO a l’institut

ENSENYAMENT POLÈMICA

❘ VIELHA ❘ L’associació de ma-
res i pares de l’institut Aran 
amenaça de mobilitzar-se si 
la conselleria d’Ensenyament 
no concedeix una quarta línia 
a primer d’ESO, tal com s’ha-
via previst. Segons els pares, 
els serveis territorials d’Ense-
nyament havien anunciat la 
creació de la quarta línia da-
vant del possible increment 
d’alumnes. 

Finalment hi ha 84 sol·lici-
tuds de matrícula a l’institut i 
el departament ha desestimat 
aquesta opció i demanaria, se-
gons els pares, un mínim de 
95. A més, les mateixes fonts 
van assegurar que s’han re-
duït quatre places de profes-
sorat de cara al pròxim curs. 
Els pares van avançar ahir 
que si al setembre es confir-
men aquests extrems iniciaran 
mobilitzacions. 

En un altre ordre, Ensenya-
ment va anunciar que perme-
trà prorrogar durant un any la 
gestió dels menjadors escolars 
a les Ampes i es va compro-
metre a regularitzar aquesta 
situació de cara al pròxim curs. 

Els consells van comunicar fa 
uns mesos a les associacions 
de pares que no podien reno-
var els convenis de gestió dels 
menjadors perquè la nova llei 
de contractació pública obliga 
a convocar un concurs obert 
per oferir el servei.

MENJADORS
Ensenyament vol 
prorrogar un any els 
convenis de gestió de 
menjadors amb les Ampes

M. LOZANO
❘ LA SEU ❘ L’ajuntament de la Seu 
destinarà 9.500 euros a la com-
pra de màquines llevaneu per 
a la neteja de les voreres a pe-
tició dels veïns, a través dels 
pressupostos participatius. Els 
veïns han votat també inver-
tir 65.000 euros per ampliar i 
millorar la zona d’escalada del 
pavelló, uns altres 20.000 per 
al projecte de camins escolars 
i també han escollit destinar 
5.000 euros a instal·lar punts 
de recollida d’oli. Els veïns van 
enviar 302 propostes perquè els 
participants decidissin en què 
invertir la partida de 100.000 
euros que l’ajuntament destina 
a aquest projecte. 

L’edil de Participació Ciuta-
dana, Anna Vives, va comentar 
ahir que el “factor climatològic” 
d’aquest hivern, amb múltiples 
episodis de neu, ha pogut in-

La Seu compra llevaneus per a  
les voreres a petició dels veïns

PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS

Vives i una tècnica de l’ajuntament de la Seu.

ACN

fluir en les votacions, perquè la 
compra de màquines llevaneu 
va rebre una major quantitat 
de vots (45). Vives va apuntar 
que l’any que ve intentaran aug-

mentar la participació, perquè 
han votat un total de 152 per-
sones, un 1,5% dels veïns i la 
xifra més baixa de les últimes 
quatre edicions.

Tornen a impulsar la llei 
d’Espais Agraris
❘ LLEIDA ❘ Els grups d’ERC, Jx-
Cat, CatComú i el PSC al 
Parlament van entrar ahir 
al registre la proposició de 
llei d’Espais Agraris, que té 
com a objectiu definir, va-
lorar i preservar aquests es-
pais davant de l’augment de 
l’ocupació del sòl derivat del 
creixement urbà i l’explota-
ció forestal.

El Pallars participarà en 
l’assemblea del PDeCAT
❘ LLEIDA ❘ Una delegació del 
Pallars participarà en l’as-
semblea nacional del PDe-
CAT, on es decidiran les lí-
nies d’actuació del partit per 
als propers anys. Segons van 
explicar fonts de la formació, 
el Pirineu “continua recla-
mant més pes a les institu-
cions” per poder traslladar 
les peticions i necessitats del 
territori.

Les obres a dos carrers 
de Solsona es retarden
❘ SOLSONA ❘ Les obres per mi-
llorar el paviment del carrer 
Ensija i la travessia del Bisbe 
Lasala de Solsona, que esta-
va previst que acabessin ahir, 
s’han retardat i la previsió és 
que acabin entre demà i prin-
cipis de la setmana que ve.

El col·leccionisme omple 
la capital de l’Alt Urgell
❘ LA SEU D’URGELL ❘ La Seu d’Ur-
gell celebra aquest cap de 
setmana la catorzena edició 
de la Trobada de Col·leccio-
nisme, que comptarà amb la 
participació d’una trentena 
d’expositors.
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