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Florentino Pérez fa fora Carlo
Ancelotti de la banqueta perquè el
Reial Madrid“necessita un nou impuls”

Lleida TV bat rècords d’audiència amb
una mitjana de 53.000 espectadors
en la nit electoral de les municipals
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Municipals

Ros busca pactes, encara que tot
apunta a un govern en minoria
Postius vol
desbancar-lo

C’s descarta una
aliança estable

Almenys dos
edils ‘fantasma’

Lleida ja té
204 alcaldes

Pressions a Mas
per parar el 27-S

Rajoy no pensa
fer canvis

El candidat de CiU
busca aliances a
partir del nucli
sobiranista per
poder ser alcalde

Ribes vol ser a
l’oposició ja que
el seu partit només
arribarà a acords si
ells són majoria

El PSC aconsegueix
al Cogul un regidor
que és de Mataró i
Fulleda en té una
de CiU d’Arbeca

Els elegits per
majoria absoluta,
dels quals 112 són
de CiU, 58 d’ERC i
només 14 del PSC

Unió i sectors
de CDC volen
ajornar les catalanes
però el president
les manté

El president del
Govern central
obvia les urnes i
mantindrà intactes
les seues polítiques
❘ 3-11
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Lleida ens mostra el seu passat
Lleida acollirà a partir de divendres un congrés d’arxivers a la
Llotja i, per ressaltar la importància de conservar records del
passat, la ciutat es vesteix des d’ahir amb fotografies emblemàtiques de la capital de Ponent des dels anys 20.
GUIA ❘ 40

Un fugitiu atropella una dona i un mosso
en una vorera de l’avinguda Pinyana
Fugia amb un cotxe robat i les dos víctimes van resultar ferides greus
LLEIDA ❘ 16

Tres homes
armats atraquen
un banc a Seròs

Indox acomiada
72 empleats a
l’espera d’inversor

Els assaltants, que anaven encaputxats, van ferir un empleat al cap i van fugir amb
el botí.

Indox ja ha acomiadat 35 persones i demà prescindeix de
72 més, a l’espera d’aconseguir un inversor.
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Una de les imatges, a la Catedral de Lleida.
LLEONARD DELSHAMS

Els instal·ladors van començar el muntatge ahir a partir de les 8.30 hores del matí.

La façana de la Paeria és la imatge més antiga de l’exposició.

Lleida reviu els anys 20, 30, 40 i 60
El Grup d’Arxivers munta ja l’exposició de retrofotografia gegant a l’aire lliure en sis punts de la ciutat
|| A partir de divendres vinent la Llotja acollirà un congrés amb 300 professionals
LLEONARD DELSHAMS

S. DIEGO

❘ LLEIDA ❘ Com era Lleida fa més
de mig segle? Sis punts emblemàtics de la ciutat –Paeria, Diputació, Llotja, estació de Renfe, Rectorat i Catedral– responen des d’ahir a aquesta pregunta amb una vistosa exposició de
retrofotografia a l’aire lliure organitzada pel Grup d’Arxivers
de Lleida (vegeu SEGRE de divendres).A partir de dos quarts
de nou del matí d’ahir, els responsables de la mostra van començar el muntatge per tota la
ciutat davant de la curiosa mirada dels transeünts. Es tracta
d’imatges de 2 x 2 metres dels
anys 20, 30, 40 i 60, col·locades

de tal manera que es vegi la mateixa perspectiva des d’on van
ser preses, perquè la comparativa de l’abans i el després sigui
evident.
Les sis imatges, que van
acompanyades d’informació i
un codi QR que redirigeix els
visitants a una pàgina web, estaran exposades tres setmanes,
fins al pròxim 12 de juny.
El motiu d’aquesta acció és
que Lleida acollirà els pròxims
28, 29 i 30 de maig el XV Congrés d’Arxivística de Catalunya,
que reunirà més de 300 professionals a la Llotja.A més, la setmana que ve se celebra la Setmana Internacional delsArxius.

“El Grup d’Arxivers volíem
atansar l’arxivística a la ciutadania”, va explicar Elena González, responsable de l’Arxiu
Municipal de Lleida. “El patrimoni amb què treballem és públic i té valor quan es comparteix, de manera que aquesta acció és una crida perquè els lleidatans coneguin el nostre treball”, va afegir.
La notícia, a
Lleida Televisió

El mercat de la Llotja, en una imatge del 1967.

Vegeu el vídeo al
mòbil amb el codi.

