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El Barça traspassa Villa a l’Atlètic de
Madrid per només 5,1 milions i, per la
seua part, Abidal jugarà al Mònaco

Una casa rural de Navès, al Solsonès,
ofereix estades gratis a famílies amb
fills que estiguin a l’atur des de fa 1 any

La Generalitat implantarà
el peatge per a camions a
l’Eix Transversal en un any
Terminis || El projecte
de decret per a
l’eurovinyeta estarà
durant dos setmanes
en exposició pública

Crítiques || El transport
s’indigna al no haver
estat consultat i dubta
de la legalitat de la taxa,
que encara s’ha de fixar

Els camions de més de 12 tones començaran a pagar per
circular per l’EixTransversal a
partir de la segona meitat del
2014, va anunciar ahir el departament de Sostenibilitat,
que ha tret a informació el pro-
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Un gran ‘outlet’
de moda i un
hotel, propostes
per recuperar el
Mercat del Pla
Dos empreses opten
al concurs de la Paeria

jecte de decret de l’eurovinyeta. L’anunci va indignar el sector del transport al no haver
estat consultat i perquè no creu
que la Generalitat sigui competent a l’hora d’establir peatges.

Els impulsors del REC.0 d’Igualada, que transforma velles naus
industrials en botigues efímeres,
opten a instal·lar un gran outlet
de moda al Mercat del Pla. Per
la seua part, la firma Bové i Gili hi projecta un hotel de tres estrelles i 40 habitacions. L’adjudicació, aquest estiu, serà per a
un període de 25 anys.
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Alguns dels aficionats, en plena gravació.

Vídeo motivacional del
Lleida per captar nous socis
Una trentena d’aficionats, protagonistes de
la gravació al Camp d’Esports
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A una veïna de
la Palma, de
93 anys, li
arreglen
el pis.

ESCOLTES PER REHABILITAR PISOS DEL CENTRE HISTÒRIC
GUIA ❘ 34

A l’UVI després d’una
brutal pallissa a la
baixada de Gardeny

Balaguer contracta
una assessoria per a
un tema “confidencial”

Un home de 53 anys va ser
trobat inconscient amb diversos cops al cap a primera hora de diumenge.

Costarà gairebé 18.000 euros i rep les crítiques de l’oposició al no donar-ne explicacions l’alcalde.
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Solidaritat. Una casa rural del Solsonès
ofereix vacances gratis per a famílies a l’atur.

MUSEU DE GUISSONA

Excavació. Nou curs d’arqueologia a la
ciutat romana de Iesso, a Guissona.

JOVENTUT INICIATIVES

Escoltes a domicili
Una vintena de joves, que participen en un camp de treball, rehabiliten quatre pisos del Centre
Històric || Els beneficiaris són gent gran i que compta amb pocs recursos econòmics
ACN

A. GUERRERO

❘ LLEIDA ❘ Per uns dies han canviat les motxilles i les excursions per les brotxes i els habitatges. Són una vintena d’escoltes
que aquesta setmana rehabiliten quatre pisos del Centre Històric de la ciutat de Lleida. Formen part del projecte La Murga dels Escoltes Catalans, que
consisteix a rehabilitar habitatges de gent gran o amb poc recursos econòmics. És la segona
vegada que el projecte beneficia Lleida. “L’any passat va tindre molt bona acceptació i per
això hem decidit repetir”, explica IreneVallés, una de les monitores.
Els participants són joves
d’entre 15 i 17 anys dels escoltes El Pi de les Corts i Joan Maragall de Barcelona.Van arribar
divendres a un camp de treball
que finalitzarà demà. Els pisos
on fan les reparacions han estat escollits pels serveis socials de la Paeria. La majoria de
beneficiaris són gent gran. L’aju-

OBRES MENORS

Els escoltes fan tasques
com pintar parets i portes,
netejar o fer petites
reparacions
da consisteix en treballs menors
com netejar, pintar parets i portes i fer petites reparacions. Hi
dediquen sis hores al dia (de les
09.00 hores a les 13.00 i de
16.00 a 18.00). Però no només
rehabiliten l’habitatge, sinó que
també fan companyia als beneficiaris.
Els participants, que s’allotgen al col·legi Cervantes, completen la jornada amb activitats per entendre millor la problemàtica dels més desfavorits.
Per aquesta raó, La Murga ha
comptat amb la col·laboració
de la coordinadora d’ONG de
Lleida, que ha explicat als participants la situació de pobresa
de moltes famílies.A més, diumenge van fer una ruta pel nucli antic en què es van tractar
temes com la pobresa o l’urbanisme.
S’ha d’assenyalar que La
Murga va començar el 1995 i
que ja se n’han realitzat 17 edicions a Barcelona i dos a Lleida. Ha comptat amb la participació d’uns 600 joves i s’han
rehabilitat mig centenar de pisos.

Un grup d’escoltes, preparant la pintura per a les parets d’un dels habitatges que es rehabiliten.
LLEONARD DELSHAMS

“Estic encantada:
m’arreglen
el pis i em fan
companyia”

Agustina Calzada, a la cuina de casa amb dos dels participants fent tasques de neteja.

■ “Estic encantada: m’arreglen el pis i, a més, em
fan companyia”, asseguraAgustina Calzada.Té 93
anys, és viuda i viu sola en
un pis del carrer La Palma. Ella és una de les beneficiàries d’aquesta edició del projecte. L’Agustina ho explica, mentre quatre joves estan pintant les
parets del passadís, que tenia algunes humitats, i netegen a fons la cuina.També li han pintat una altra
habitació. Així mateix, li
repararan una frontissa de
la porta del balcó que està trencada.
Asseguda al menjador
de casa, aprofita per explicar a uns altres dos joves anècdotes de la seua
vida. Els ensenya fotos de
quan era petita. “M’estan
deixant un pis perfecte,
com nou”, assegura la dona.

