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Per a Joan Oró

Miquel
Pueyo i París
Delegat
Territorial del
Govern a Lleida

Des de la Universitat de Houston, l’1 d’abril de 1994 Joan Oró va enviar una carta a Xavier Palau, l’aleshores president de l’Agrupació Astronòmica de Barcelona, en què li deia, referint-se a la idea de la creació d’un centre astronòmic: “la seva localització a la serra del Montsec és interessant, ja que és un
indret idoni per a la instal·lació d’un observatori astronòmic. A més, ofereix excel·lents oportunitats per
al desenvolupament de la paleontologia i d’altres ciències naturals dins d’un marc europeu. Crec que
el seu establiment seria molt encertat de cara a la motivació i formació professional de la joventut del
nostre país”. No pas sense haver d’afrontar dificultats de tota mena, el projecte del Parc Astronòmic del
Montsec va anar avançant fins arribar al moment actual, en què ja s’ha inaugurat l’Observatori Astronòmic situat en el municipi pallarès de Sant Esteve de la Sarga i estem pendents, a començaments de l’any
vinent, de fer el mateix amb el Centre d’Observació de l’Univers, ubicat a Àger. L’àrea del Montsec gaudeix de les millors condicions per a l’observació astronòmica de tot Catalunya i el seu cel constitueix
un element patrimonial de primera magnitud, que cal saber sumar als valors històrics, paisatgístics i turístics de la serralada. Malauradament, l’insigne Joan Oró no ha pogut veure finalitzat el projecte que va
impulsar, però el telescopi de l’Observatori Astronòmic del Montsec durà per sempre el seu nom, com
a testimoni de gratitud i reconeixement de tots els catalans.

L’Observatori Astronòmic del Montsec ja és una realitat
L’equipament consta d’un edifici d’observació amb una cúpula automatitzada i de
control robòtic de 6,15 metres de diàmetre i d’un edifici de serveis. A l’edifici d’observació és on hi ha el telescopi més gran i avançat de Catalunya, que durà el nom
del bioquímic lleidatà Joan Oró i que podrà funcionar per control remot des de qualsevol part del món. La inversió total ha estat de 1.628.000 d’euros. A l’OAdM s’hi
duran a terme programes d’observació astronòmica, ja que es posarà a disposició
de les universitats per a recerca i investigació, els alumnes hi podran fer les pràctiques d’observació espaial corresponents als màsters i doctorats.

En record del president Companys
El vicepresident del Govern, Josep-Lluís Carod-Rovira, va presidir al Tarròs, el passat dia 15, l’acte d’homenatge en motiu del 68è aniversari de l’afusellament del
president Companys. Carod va assegurar que la Generalitat “no estalviarà energies” fins a aconseguir l’anul·lació del judici contra Companys. Va anunciar que el
Govern farà una inversió per “dignificar” encara més l’espai del Tarròs que acull el
monument. També va anunciar a l’alcalde, Amadeu Ros, que la Generalitat farà els
possibles per adequar un vial per a vianants entre Tornabous i el monument.

Sancions per als clients de la prostitució al carrer
Els cossos policials podran sancionar a partir del mes de desembre les persones
que exerceixin la prostitució al carrer i les que sol·licitin aquests tipus de servei a la
ciutat de Lleida, un cop el ple municipal aprovi definitivament la modificació prevista
de l’Ordenança de Civisme i Convivència. D’aquesta manera, la Guàrdia Urbana i
els Mossos d’Esquadra disposaran d’una eina legal per lluitar contra la pràctica de
la prostitució en la via pública que reforçarà les actuacions que ja estaven duent a
terme fins ara. Així es va acordar a la darrera Junta Local de Seguretat de Lleida.
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Llibre divulgatiu sobre la figura de Jaume I
La Generalitat, l’Ajuntament de Lleida i la Diputació han presentat el llibre “Jaume
I, l’últim cop que vam veure el rei”, amb textos de Miquel À. Bergés i il·lustracions
de Víctor Rivas. El llibre vol acostar de manera atractiva, en forma de volum il·lustrat,
la figura de Jaume I a tots els públics. Ho fa a partir d’una sèrie de flashbacks del
rei en primera persona, durant la darrera etapa de la seva vida a Lleida. La Biblioteca
Pública acull fins el 8 de novembre una exposició sobre Jaume I.

Premis Llanterna Digital
El dia 16 es van lliurar, a l’auditori de la UdL, els premis Llanterna Digital, en les
seves tres categories: centres d’educació primària i secundària, comunitat universitària i categoria oberta. A més, també es va lliurar el premi per votació popular a
través d’internet. Els dies 28 i 29 d’octubre, a l’espai Funatic, es va fer la 1a Mòstra
de Cinemà Occitan “Llanterna Digital”, que ha portat a Lleida documentals i obres
de ficció en llengua occitana de diferent durada. Aquesta Mòstra és el primer resultat de l’acord de col·laboració que va signar el delegat amb l’organització del
festival de cinema Résistances, de Foix.

Internet per a més de 4.000 veïns de tres comarques
Amb l’activació d’una nova estació base a Alcoletge Ponent ja compta amb 26 estacions que ofereixen Internet de banda ampla. Segons Jordi Bosch, secretari de
Telecomunicacions i Societat de la Informació, “la nova estació permetrà que més
de 4.000 veïns dels municipis de La Sentiu de Sió (al nucli de Sant Jordi de Muller),
Vallfogona de Balaguer (als nuclis de l’Hostalnou, la Ràpita i Vallfogona de Balaguer), Térmens, Menàrguens, Puiggròs i els Alamús (al nucli de la Barceloneta) puguin connectar-se a internet de banda ampla o millorar-ne la cobertura”.

La Gepa, un gran
magatzem
per a biblioteques

Els consellers Huguet i Tresserras
han inaugurat l’equipament Garan*a d’Espai per a la Preservació de
l’Accés (GEPA), un magatzem d’ús
comú per a biblioteques universitàries que guardarà documents amb
un baix ús per garan*r-ne la preservació. La inversió ha estat de 3 milions d’euros dels quals, un 60% del
Departament d’Innovació, Universitats i Empresa, i un 40% del Departament de Cultura i Mitjans de
Comunicació. La GEPA serà usada
inicialment pels membres del Consorci de Biblioteques Universitàries
de Catalunya (CBUC).

dos punts...
Guimerà i Ciutadilla

El conseller Tresserras va visitar, el dia 8, (imatge)
l’an*c mones*r de Santa Maria de Vallsanta, a Guimerà, on el Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació ha inver*t 167.000 euros. També va visitar
el castell de Ciutadilla on s’han des*nat 436.402
euros. Durant la visita, el conseller va demanar que el
nou model de finançament reservi recursos per mantenir i restaurar el patrimoni cultural.

Millores en el sanejament
de dues comarques

El Govern impulsa la construcció de tres depuradores
als municipis de La Portella, Corbins, (Segrià) i Torrelameu (Noguera). La inversió prevista és de 1.211.429
euros. Les obres s’iniciaran abans de finals d’any.
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L’ENTREVISTA

“A Lleida tenim grans metges
i cada cop n’atraiem més”
Sebastià
Barranco

Gerent de la
Regió Sanitària
de Lleida

Durant anys s’ha parlat de la
manca d’atractiu de Lleida per
als professionals de reconeguda
experiència. Ha canviat aquesta
situació?
Sí, i molt. Els professionals que
treballen a Lleida juntament amb
el departament de Salut i la UdL,
han tirat endavant l’Institut de
Recerca Biomèdica de Lleida. A
més, Salut ha dotat els centres
hospitalaris amb equipaments de
gamma alta, com el nou quiròfan
de l’Hospital de Santa Maria i
l’accelerador lineal o el TAC de
seixanta corones de l’Arnau de
Vilanova.
Com s’ha notat la incorporació
d’aquests nous professionals?
La creació de nous serveis evita el
desplaçament de centenars de
lleidatans que abans havien de ser
diagnosticats o rebre tractament
fora. Lleida compta amb serveis
de primer nivell, tenim grans
metges i cada cop n’atraiem més.

Comprarem un nou equipament
que convertirà les radiologies en
imatges digitals. Així, per
exemple, una radiologia feta al
CAP de Prat de la Riba podrà ser
vista i diagnosticada al mateix
moment per un especialista de
l’Hospital Arnau o del Santa
Maria.
Els residents a Lleida ciutat
tenen un CAP per barri i dos
hospitals a prop de casa, però i
els que no ho són?
Hem desplegat un transport
sanitari que garanteix l’assistència
d’una ambulància 24 hores al dia,
durant 365 dies, a tots els CAP del
territori; hem posat en marxa la
Unitat Mòbil de Mamografies, que
es desplaça als pobles per fer
mamografies a les dones d’entre
59 i 65 anys i detectar possibles
càncers de mama i hem dotat de
serveis de Rehabilitació totes les
comarques lleidatanes, entre
altres actuacions.

S’han programat altres projectes
en aquesta línia?
L’Hospital lleuger de Balaguer, del
qual
adjudicarem
aviat
la
construcció, el Centre d’Alta
Resolució de Tàrrega, l’ampliació
del CAP de Cervera, el nou CAP
de les Borges Blanques… Sense
oblidar les millores efectuades a
l’Arnau, entre elles l’ampliació
d’Urgències, o la propera
rehabilitació de l’ala est de
l’Hospital de Santa Maria.
Les decisions que afecten la
Regió Sanitària de Lleida es
prenen a Barcelona?
La consellera Marina Geli defensa
la descentralització. Constituïm
governs territorials de Salut formats
per alcaldes, membres dels
consells comarcals, representants
sindicals i de la regió Sanitària de
Lleida. Ens reunim periòdicament,
i segons la realitat exposada
planifiquem
els
diferents
programes de Salut.

... i a part

Custo desfila a La Seu

El dissenyador de Tremp, Custo Dalmau, va organitzar una desfilada a la
Seu Vella el passat 2 d’octubre que va
conver*r Lleida en l’epicentre de la
moda. La Generalitat va cedir l’ús del
monument per aquest esdeveniment
atesa la trascendència pública que
podia generar per Lleida i la Seu.

50 anys dels Perruquers

El Gremi Provincial Artesà de Perruqueries i
Bellesa de Lleida va celebrar 50 anys el passat dia 1. El delegat del Govern, Miquel
Pueyo hi va ser convidat i va rebre de mans
de la seva presidenta un obsequi en record
de mig segle d’ofici.

Salut Mental Ponent

Salut Mental Ponent va projectar el documental LT22 Radio La Colifata en el marc
dels Actes del Dia Mundial de la Salut
Mental, el passat dia 6. Pueyo va par*cipar
en el debat posterior amb membres de
l’associació, a la imatge.

Nou Bisbe

Miquel Pueyo va reiterar al
nou bisbe de Lleida, Joan
Piris, la “predisposició al
diàleg de la Generalitat en
el li*gi de l’art sacre” en el
marc de la visita del prelat a
la Delegació.

