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Festes. La festa Harpia torna al parc de la 
Transsegre de Balaguer del 27 al 29 de maig.
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Art. Un col·leccionista barceloní diposita una 
pintura del segle XV al Museu de Lleida.
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L. GARCÍA
! LLEIDA ! Una trentena de per-
sones es van congregar ahir 
davant de l’escultura FITA, al 
barri de Cappont, per retre ho-
menatge als lleidatans que van 
ser deportats al camp de con-
centració de Mauthausen coin-
cidint amb el 77 aniversari del 
seu alliberament, que se celebra 
avui. Més de 300 veïns de les 
comarques lleidatanes van ser 
víctimes de la barbàrie nazi i 
173, segons el banc de dades de 
la Generalitat, van morir en els 
camps d’extermini del Tercer 
Reich. “Actes com el d’avui a 
Lleida serveixen per perseve-
rar en la construcció d’un món 
just i en pau, perquè mai més 
es repeteixi, enlloc del món, la 
barbàrie”, no va destacar ahir 
Josep San Martín Boncompte, 
d’Amical de Mauthausen. “Va 
ser el camp més terrible i no po-

dem oblidar la solidaritat entre 
els presoners, la resistència i el 
llarg exili al qual es van veure 
forçats els que van aconseguir 
sortir-ne amb vida”, va desta-
car. Així mateix, va afegir que 
només una tercera part va poder 
sobreviure i va mostrar la seua 
preocupació pels discursos d’odi 
per part de la ultradreta, que es 
difonen sobretot a través de les 

“Mai més enlloc”
Lleida ret homenatge als deportats al camp de concentració de Mauthausen coincidint amb el 77 
aniversari de l’alliberament || Més de tres-cents lleidatans van ser víctimes de la barbàrie nazi
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Ofrena floral ahir en record de les víctimes dels camps nazis a l’escultura FITA al carrer Jaume II, al barri de Cappont.
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xarxes socials. “Hem de conti-
nuar defensant la democràcia i 
els drets humans”, va concloure.

Per la seua banda, Lluïsa 
Huguet, del grup de recupera-
ció de la memòria històrica del 
Centre Excursionista de Lleida, 
va apostar per continuar treba-
llant en el camí de la memòria 
i mantenir el record de la tra-
gèdia mentre es busquen eines 

de sensibilització en els valors 
de la cultura de la pau, sobretot 
entre les noves generacions, per 
evitar nous conflictes, com el 
d’Ucraïna. 

Així mateix, va tornar a in-
sistir a exigir a la Paeria la cre-
ació d’un centre d’interpretació 
de la memòria històrica de la 
Guerra Civil i la postguerra. 
“No podem esperar més. Hem 

de fer pedagogia per atansar a 
la ciutadania la nostra història 
més recent a fi d’aconseguir una 
societat més madura. Amb la 
memòria dignifiquem les víc-
times i combatem el feixisme”, 
va assenyalar. 

Alguns assistents van criticar 
l’absència a l’acte de l’alcalde o 
d’algun regidor. L’acte va comp-
tar amb la col·laboració musical 

de la cantant Tui Higgins, que 
va interpretar Morir a Ravens-
bruck, que narra com la lleida-
tana Coloma Seròs va acompa-
nyar una altra deportada men-
tre moria. Els assistents també 
van poder escoltar la cançó de 
bressol Wiegala, composta per 
una mare deportada al costat 
del seu fill al camp de concen-
tració d’Auschwitz.

OFRENA I MÚSICA

Els assistents van dipositar 
flors a l’escultura FITA i  
Tui Higgins va posar veu a 
dos cançons de record

Pràctiques I de Lleida guanya 
un xou de Festuc Teatre

INICIATIVES MEDI AMBIENT

! LLEIDA ! La companyia Festuc 
Teatre representarà un espec-
tacle al centre Pràctiques I de 
Lleida al ser l’escola guanyadora 
d’un sorteig emmarcat dins del 
#lulucleanchallenge, una ac-
ció mediambiental impulsada 
per una nena lleidatana que va 
animar els col·legis catalans a 
fer recollides d’escombraries per 
conscienciar tota la ciutadania 
sobre la importància de cuidar 
el medi ambient. A aquesta ini-
ciativa es van afegir al voltant 

de vuit-cents alumnes de vint-i-
quatre centres educatius de tot 
Catalunya (onze de Lleida, cinc 
de Girona, vuit de Barcelona i 
un de Tarragona), que van re-
collir més de 1.000 quilos d’es-
combraries en diferents accions 
que es van portar a terme des 
que va començar el curs.

Entre tots els centres parti-
cipants, ahir a la tarda es va 
sortejar a través d’Instagram 
l’escenificació d’un espectacle 
de la companyia lleidatana.

Bonpreu i Esclat destinen la recaptació 
de l’Arrodoniment Solidari a Aspros

INICIATIVES SOLIDARITAT

REDACCIÓ
! LLEIDA ! Durant aquest mes de 
maig, alguns dels supermer-
cats Bonpreu i Esclat de Lleida, 
Barcelona i Tarragona desti-
naran la recaptació de l’Arro-
doniment Solidari, opció que 
ofereix la cadena al pagar la 
compra, a la Fundació As-
pros a través d’un conveni de 
col·laboració. 

D’aquesta manera, l’entitat 
lleidatana destinarà aquests 
fons a accelerar el projecte 

d’habitatges creats per fo-
mentar la vida autònoma i la 
inclusió social de 256 usuaris 
amb discapacitat intel·lectual 
i, a més, se’n beneficiaran in-
directament unes altres 540 
persones. La fundació té com a 
objectiu reformar tres llars per 
convertir-les en sis de més peti-
tes i adaptades. Així mateix, la 
renovació dels espais permetrà 
que siguin més accessibles en 
totes les etapes de la vida.

La Fundació Aspros atén 

més de cinc-centes famílies 
amb persones amb discapaci-
tat intel·lectual amb la missió 
d’impulsar la inclusió social i 
la qualitat de vida dels seus 
usuaris a Lleida. L’entitat, que 
aquest any commemora el sei-
xantè aniversari, compta amb 
cinc residències d’acollida, cinc 
centres de dia i tres seccions 
al CET dedicades a parcs i 
jardins, a serveis de gestió de 
magatzems i a la custòdia de 
documents.


