
 

 

 
  

 

Comienzan 
los trabajos de 
renovación de la 
pasarela de Renfe 
Constarán de dos fases y se 
realizarán por la noche 

Más de cien 
piscinas de 
Lleida abren 
hoy sus puertas 
en la 23ª edición 
del Mulla’t 
Exactamente serán 111 pisci- 
nas de la demarcación de Llei- 
da que hoy abren sus puertas 
para mojarse con todos los le- 
ridanos en una nueva edición 
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de acero de las escaleras. 
Los trabajos se abordarán ma- 

FOTO: Paeria / Peatones cruzando la pasarela que serà renovada 
del Mulla’t per l’esclerosi múl- 
tiple. Por primera vez el acto 
central se lleva a cabo fuera de 

Los  trabajos  de  renovación del 
pavimento de los accesos de la 
pasarela de peatones de la esta- 
ción de ferrocarril han empezado 
hoy domingo. Durante esta se- 
mana se llevaran a cabo los tra- 
bajos de renovación de los trata- 
mientos de pintura y de la chapa 

yoritariamente por la noche, con 
el objetivo de minimizar las mo- 
lestias a los vecinos y vecinas, 
desde las 23 de la noche hasta 
las 7 de la mañana de domingo, 
10 de julio, y jueves, 14 de julio. 
Durante estas dos noches se inte- 
rrumpirá el paso de peatones por 

la pasarela, por lo cual los peato- 
nes tendrán que atravesar las vías 
del ferrocarril por la calle Cuentes 
de Urgell o por Avenida del Segre. 
Del 11 al 18 de julio, por las ma- 
ñanas, se aplicarán revestimien- 
tos con pinturas de poliuretano, 
un tratamiento que no afectará el 

paso de peatones. 
Dicha remodelación constará 

una segunda fase que se realiza- 
rá la segunda quincena del mes 
de julio, donde se llevará a cabo 
la renovación del pavimento de 
madera del tramo central de la 
pasarela. 

Lleida ciudad siendo Raïmat el 
lugar. Durante el día de hoy ha- 
brá múltiples actividades para 
disfrutar en familia. Desde la 
fundación esperan superar el 
registro del año pasado y cifran 
en 55.000 euros la recaudación 
que quieren conseguir hoy. 

 

 

Milers de Mitjanes al Mekong! / 36 
SI PHAN DON (LAOS) 
Acabant la visita amb moto del 
Boulevan Plateau, quan érem vo- 
ra unes meravelloses cascades tot 
rebent la presència de la nit, vam 
sentir de refiló unes paraules en 
castellà... 

Així  vam  conèixer  a Gemma 
i Fernando, una parella castella- 
no-lleonesa, amants de voltar pel 
món i ara també de ruta per l’es- 
plèndid Laos. Amb el bon rotllo 
que es va crear, al matí següent ja 
empreníem plegats el camí cap al 
nostre pròxim destí: Si Phan Don o 
les quatre mil Illes. Es troba al sud 
del país, allà on el Mekong s’es- 

Gemma Pascual i Fernando Santiago / acabats de llevar amb la Seu Vella 
sobre l’omnipresent riu Mekong 

campa com si anés a desaparèixer 
i es multiplica en diferents riuets 
que deixen una munió de petits 
illots plens de vegetació i d’esvel- 
tes palmeres abans d’entrar en ter- 
ritori cambotjà. 

Com que el nostre visat per es- 
tar a Laos estava arribant a la seva 
fi, vam haver de marxar més aviat 
del que voldríem d’aquest lloc idí- 
l·lic, on es respira un ambient molt 
natural, sense gairebé electricitat, 
ni asfalt, ni cotxes... 

Hem recorregut les principals 
illes amb bicicleta, per camins so- 
vint envaïts per la frondosa vegeta- 
ció; hem suat de valent, ens hem 
perdut, hem conegut gent encan- 
tadora que ens ha donat un cop de 
mà, ens hem mullat amb els ines- 
perats xàfec, però allò més impor- 
tant: hem gaudit de la imponent 

 
 
 
 
 

força del riu Mekong! 
L’última nit, esperant l’hora de 

sopar i jugant a una emocionant 
partida de petanca, els hi hem pro- 
posat si volen participar amb el 
Volt pel món de la Seu Vella, i els 
dos sorians ens han dit un claríssim 
sí! Gemma Pascual és professora 
de Teatre, amb 38 anys, i Fernando 
Santiago és tècnic d’un dels teatres 
de Sòria, amb 49 anys. La primera 

 
 
 
 
 

pregunta... Coneixeu aquestes edi- 
ficacions? Tant un com l’altre di- 
uen... “Ostras, nos suenan mucho, 
pero no recordamos el nombre”. 
A Gemma li crida molt l’atenció la 
torre; diu que dóna verticalitat a 
l’ horitzontalitat de tot el Turó de 
la Seu Vella; comenta: “Me pare- 
ce curioso y estraño que encage 
tan armónicamente con el paisaje 
moderno de la ciudad. Lo defino 

como una construc- 
ción austera y muy 
lineal”. Quan mira 
la Seu Vella, té una 
sensació d’atem- 
poralitat, com que 
no ha passat el 
temps. Sent que els 
humans en general 
no hem canviat tant, 
ni en el que fem ni en el que som. 
Li recorda a un far, ja que té una vi- 
sió de 360 graus i al mateix temps 
es fa veure indicant que allí hi ha 
quelcom important. Deu ser una 
referència per a la ciutat! 

A Fernando el 
que li crida més 
l’atenció és la tor- 
re hexagonal i 
l’amplitud del mo- 
nument. “Es muy 
grande el períme- 
tro”, comenta. Veu 
molta   barreja:  la 

fortalessa, l’esglèsia, 
la resta d’edificacions... Li recorda 
al castell sorià de Gormaz, d’època 
califal. 

Ara a dormir, i demà a passar la 
frontera cap a Cambodja, una de 
les més corruptes que existeixen. 

VOLTA PEL MÓN 
AMB LA SEU VELLA 
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