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L’emissió de CO
2
 costa 800.000

euros a catorze empreses de Lleida
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Presó a un veí de Fraga per
abusar d’una nena en una xarxa social
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Façana de la seu de l’EMD de Pla de la Font, presidida per un relleu de l’àguila, el jou i les fletxes.

ITMAR FABREGAT

H.C./E.F.
❘ LLEIDA ❘ Desenes de símbols fran-
quistes persisteixen en carrers i 
edificis de gairebé totes les co-
marques de Lleida encara, anys 
després que el Memorial De-
mocràtic inventariés les remi-
niscències de la dictadura i que 
la llei de la memòria històrica 
establís que les administracions 
tenen l’obligació de retirar-los. 
Alguns han estat apartats, com 
un monòlit als caiguts al cen-
tre de Torregrossa o l’àguila 
imperial a la façana de l’antiga 
caserna de la Guàrdia Civil de 
Gimenells, però d’altres encara 
es conserven. 

El síndic de greuges preveu 
estudiar la situació dels símbols 
franquistes a Lleida i, en els ca-
sos en què es confirmi que per-
sisteixen en llocs públics, instar 
que siguin retirats, segons van 
confirmar ahir fonts de la seua 

oficina. 
Hi ha un precedent encara 

polèmic, a Tortosa, on el sín-
dic, Rafel Ribó, ha recomanat 
a l’ajuntament retirar un monu-
ment franquista sense esperar el 
resultat d’una consulta popular.

Al marge de les plaques i 
noms de carrers a Lleida ciu-
tat, actualment en estudi per 

Desenes de símbols franquistes persisteixen a 
Lleida i el síndic estudia si demana retirar-los
El Memorial Democràtic va censar-ne fins a 567 a finals de la passada dècada, però molts ja no hi són || 
Ribó al·lega que la llei de memòria històrica obliga els consistoris a prendre mesures per suprimir-los

MEMÒRIA HISTÒRICA

part d’una comissió específica, 
Vielha és un dels municipis amb 
elements més destacables. Per 
exemple, un monument funera-
ri al cementiri cobert amb una 
llosa amb un record als caiguts 
del bàndol nacional. 

També persisteix a Vilac una 
creu de ferro que corona un mo-
nòlit i, en el nucli d’Aubèrt, dos 

grafitis en una propietat priva-
da. A Tàrrega, la Creu de Terme 
de la plaça Major té un text de 
record al bàndol nacional. Al 
cementiri de Cervera hi ha una 
creu de pedra que formava part 
d’un monument als caiguts amb 
la inscripció: “A todos sus hijos 
muertos por la patria.”

Arbeca també manté dos 

creus, una al nucli urbà i una 
altra al terme municipal, d’èpo-
ca franquista. 

Per la seua part, Torregrossa 
va retirar un monòlit d’un jardí 
del centre de la localitat, però 
queden dos símbols en finques 
privades, i a Pla de la Font hi ha 
una àguila, el jou i les fletxes 
franquistes.

Busquen voluntaris 
per ensenyar a llegir 
i escriure a la Seu

SOLIDARITAT

❘ LLEIDA ❘ La Seu Solidària bus-
ca voluntaris que ajudin a 
aprendre a llegir i escriure 
immigrants, en el marc d’un 
curs d’alfabetització que co-
mençarà dimarts vinent al 
Casal Cívic.

L’entitat va assenyalar 
que una docent impartirà 
les classes entre els mesos 
d’abril i juny i que busca 
persones que donin el seu 
suport als alumnes perquè 
puguin rebre una formació 
més individualitzada.

❘ LA SEU ❘ El secretari general de 
l’Esport de la Generalitat, Ge-
rard Figueras, va anunciar ahir 
a la Seu d’Urgell que el progra-
ma Esport blanc escolar do-
blarà l’any que ve el nombre 
d’alumnes participants, ja que 
dels 851 alumnes d’aquest any 
es passarà als 1.500 en el curs 
2016-2017. 

El programa, que vol con-
tribuir a fomentar tant l’afició 
pels esports d’hivern en totes 
les modalitats com l’aparició 
de nous esportistes d’elit, com-

plirà l’any que ve el quart curs 
des que es va posar en marxa i, 
segons va avançar el mateix Fi-
gueras, comptarà amb un incre-
ment de l’aportació econòmica 
de la Generalitat, que a partir 
del pròxim curs es farà càrrec, 
a parts iguals amb la Diputació 
de Lleida, del cost que suposa 
traslladar els escolars fins a les 
estacions d’esquí on desenvo-
lupen les activitats formatives. 

Segons Figueras, aquesta 
inversió està estimada en uns 
150.000 euros per quan el pro-

grama funcioni a ple rendiment, 
durant el curs 2018-2019, quan 
es preveu la participació de 
2.750 escolars. 

Els ajuts, tanmateix, els con-
tinuaran gestionant els consells 

comarcals del Pirineu, que fins 
ara eren les institucions que as-
sumien el cost d’aquest servei. 
Figueras va fer l’anunci durant 
la trobada que va mantenir amb 
el president del consell comarcal 
de l’Alt Urgell, Jesús Fierro, i 
l’alcalde de la Seu d’Urgell, Al-
bert Batalla. 

El secretari general va visi-
tar ahir diverses poblacions del 
Pirineu de Lleida (vegeu la pà-
gina 30), on es va reunir amb 
alcaldes i representants de clubs 
esportius.

L’esquí arribarà a 1.500 alumnes el pròxim curs
ENSENYAMENT ESQUÍ

L’APORTACIÓ

Els consells continuaran 

gestionant el servei, que en 

dos cursos podria arribar a 

costar 150.000 euros

Generalitat i Diputació pagaran el transport en el programa ‘Esport blanc escolar’

LES CLAUS

Cens
❚ El Memorial Democràtic va 
detectar a Lleida 567 símbols 
franquistes que persistien a fi-
nals de la passada dècada. La 
majoria, a Lleida ciutat i al Se-
grià (427 en total). 
   També n’hi havia a la Noguera 
(53); l’Urgell (30); el Pla d’Urgell 
(21), i a Aran (5), el Sobirà (2), 
l’Alt Urgell (2), el Solsonès (10), 
el Jussà (4), la Segarra (6) i les 
Garrigues (amb 7 en total).

Normativa
❚ La llei de memòria històrica 
obliga les administracions a 
adoptar les mesures oportunes 
perquè es retirin tots els sím-
bols commemoratius d’exalta-
ció, personal o col·lectiva, de la 
sublevació militar, de la Guer-
ra Civil i de la repressió de la 
dictadura.

Síndic de greuges
❚ El síndic de greuges ha instat 
l’ajuntament de Tortosa a retirar 
el monument franquista de la 
batalla de l’Ebre sense haver de 
fer una consulta popular prè-
via com si fos una opció d’ac-
tuació pública entre diferents 
alternatives.

Lleida
❚ A Lleida, la Paeria va acordar 
crear una comissió tècnica per 
decidir si cal reanomenar vuit 
carrers que tenen noms vincu-
lats al franquisme.

UBICACIÓ

La majoria són al Segrià i 

són plaques en habitatges, 

però n’hi ha molts a la 

Noguera i l’Urgell


