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‘Mònica’ baixa de la Seu Vella després de 528 anys
La campana que ha tocat els quarts per tot Lleida durantmés de cinc segles al costat de la
‘Silvestra’, encarregada de tocar les hores, serà enviada ara aAlemanya per a ser restaurada
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KikoRivera, fill de la tonadillera
Isabel Pantoja i del torero Fran-
cisco Rivera, i que actua com a
DJ diumenge als Camps Elisis
dins els actes de les Festes de
Maig de Lleida, no ha assolit
l’èxit depúblic queels empresa-
risde l’espectaclequeelcontrac-
ten esperaven. Així va passar al
generalPaísBasc,onaElgoibar
només va reunir 500 de les
2.000 persones previstes. O en
una altra localitat basca, on no-
més va aconseguir vendre 200
de les 1.000 entrades disposa-
desa lavenda.Onsívatenirmés

èxit, però perquè ‘punxava’ a la
Nit de Carnestoltes, va ser el
passat4demarçaEncamp(An-
dorra), enmig de llançament de
budells i fetges d’animals entre
els joves presents.

Arrel d’aquest descens d’ex-
pectatives en la seva carrera
com aDJ, sembla ser que ha re-
baixatelseucatxéfinsals4.000
euros per actuació. Almenys és
el que va cobrar al febrer a una
discotecadeTenerife,confessen
els empresaris, tot i que n’havia
demanat10.000sihaviad’estar
present la ‘premsa rosa’.

‘Paquirrín’ actua diumenge

a les dotze de la nit a l’Espai
Backstage,ambentradesa3eu-
ros “amb consumició mínima”,
recorda el programa oficial.

Perunaltre costat, laCUPva
lamentar dimarts que la Paeria
hagi prohibit el concert, diven-
dres,del raper lleidatàPabloHa-
sélsecundantaixíalPPia lapla-
taforma‘’xenòfoba’’Lleida Iden-
titària.LaCUPveu‘’preocupant’’
que l’ajuntament cedeixi a les
pressions ‘’d’espaisobertament
racistes,homòfobs idetall iden-
titari i feixista’’ comLleida Iden-
titària i demana reconsiderar la
mesura i permetre l’actuació.

KikoRivera ‘rebaixa’el seu
catxéfinsels4.000euros
‘Paquirrín’ no assoleix l’èxit de públic que s’esperava en les darreres actuacions

Postiusvol
solucionsals
embussosa
CiutatJardí
Esva reunir ambelsveïns
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El regidordeCiUa l’Ajuntament
de Lleida i alcaldable, Antoni
Postius,vaexigira l’equipdego-
vernmunicipal quebusqui solu-
cions al col·lapse viari creat a
l’entrada de la ciutat pel barri
de Ciutat Jardí, arran de la ins-
tal·lació de diverses superfícies
comercials i d’hostaleria a l’eix
de lacarreterad’Oscaquevades
de l’església de Montserrat fins
a la rotonda del Portolés.
Postius,acompanyatdel regidor
PacoCerdà, esva reunir ambun
grupdeveïnsdelbarri, encapça-
lat pel president de l’Associació
deVeïns,AntoniTahull.Elsveïns
estan molestos pels embussos
de trànsit que s’han genera-
litzat a l’entrada de la ciutat per
la carretera d’Osca, quan abans
eren puntuals i alerten dels pro-
blemes amb què també es tro-
ben els serveis d’emergències
dels Bombers i de l’Hospital Ar-
naudeVilanova. “El governmu-
nicipal hauria de dialogar amb
els veïns. Abans de donar més
permisos a superfícies comerci-
als de la zona s’hauria de tenir
resolta la mobilitat”, va afirmar
Antoni Postius.

Balanç positiu per al Parc Científic
El Parc Científic de Lleida supera les 100 empreses i centres
de recerca i dóna feina a més de 1.400 treballadors directa-
ment i ha creat 6.619 llocs de treball induïts. La facturació de
totes les entitats queacull és de 102,5milionsd’euros a l’any
i representa el centre de treball amb més volum de joves de
tota la ciutat, que a més creix un 30% cada any.
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Tresdetingutsper tràfic de cocaïna
Els Mossos d’Esquadra van detenir el 5 de maig a Lleida tres
veïns de la ciutat, un home de 38 anys i de nacionalitat co-
lombiana i un home i una dona, de 47 i 22 anys, respectiva-
ment, de nacionalitat espanyola, per traficar amb 73 grams
de cocaïna, valorada en 4.400 euros, la majoria de la qual la
van trobar a casa del distribuïdor.

MOSSOS D’ESQUADRA

LaFEMPcreaunacentral
decompresmunicipal
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Elpresidentde laFederaciónEs-
pañola de Municipios y Provin-
cias (FEMP) ialcaldedeSantan-
der, Íñigo de la Serna, va anun-
ciarahiraLleida lacreacióal juny
d’una central de compres i con-
tractacions pels ajuntaments.

1.300personesa l’11è
Mercatecde laUdL
REDACCIÓ. LLEIDA

Més de 1.320 persones de 30
centres educatius participen
avuialMercatdeTecnologia(an-
tic Mercatec), organitzat per la
UdL. Alumnes d’ESO i Batxille-
ratpresentenunaseixantenade
treballs al campus de Cappont.

Renfe fadescomptesdel
70%pervisitarLleida
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Renfe ofereix 25.000 bitllets
ambdescomptesdel70%per in-
centivar viatges en alta velo-
citatcoincidintambelMaigFes-
ter. Així, el preu des de Madrid
ésde21,95€;desdeSaragossa,
8,15 i des de Barcelona, 12,80.

La campanaMònicaesposaguapa
Ahir es va fer el davallament de la Mònica, la campana dels
quartsde laSeuVella,estrenadal’any1486iquedesdel2004
té una esquerda que obliga a restaurar-la, a Alemanya.
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LamarcaCocadeRecapteestrena imatge
En el marc de “#NoEsCapSecret que a #Lleida...” i en col·la-
boració amb el Gremi de Forners es va presentar un noumo-
del de packaging amb la marca Coca de Recapte.
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Kiko Rivera, ‘Paquirrín’
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