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I pàg. Is I pàg. zo 
Ridícul del Lleida al camp del 

Saguntí, on perd 4-0 contra un rival 
directe per evitar el descens 

t-ut Un Barça mediocre però molt 
resultadista guanya a San Mamés (0-1) 
i rebrà el Madrid a nou punts 

Setmana negra amb 
un altre mort en 
accident de trànsit 
Set ., " 2 li Un motorista de 49 anys de Lleida va 
morir ahir al xocar la moto que conduïa amb un turisme 
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La Pobla 
vota 'sí' a treure 
el nom de 
Josep Borrell 
d'un passeig 
Escassa participació 
(12%) i no és vinculant 

La consulta convocada per 
l'ajuntament de la Pobla per de
cidir si retirava el nom d'un pas
seig a Josep Borrell va llançar 
un sí acaparador però amb una 
escassa participació del12%. 
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Detingut per intentar 
matar un home amb 
una navalla a Lleida 
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Les altes temperatures 
tanquen Tuixent i 
s'accelera el desgla~ 
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Un motorista de Lleida de 49 Castelldans, en una setmana vida set persones. Els serveis 
anys, Rafael García, va perdre tràgica amb 4 víctimes mortals d'emergències van rebre l'avís 
ahir la vida i dos persones més de trànsit, cosa que encén to- a les 11.42 hores al quilòmetre 
van resultar ferides al xocar tes les alarmes, ja que en el que 51 de la C-233, entre l'Albagés 
contra un cotxe a la C-233 a portem d'any ja han perdut la i Castelldans. 

La nova rambla d'Aragó de 
Lleida comença a agafar forma 
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u me t e1 que van partiCipar 322 persones 
sd lVdnt el 64 que pretenen mantenir-lo. 

CONSULTA 

La Pobla diu 'sí' a rebatejar el passeig de 
Josep Borrell però amb poca participadó 
Un 78% de 322 votants ho avalen i el govern local valorarà ara si el canvia 

MARC CARBONELL 
I LA POBLA DE SEGUR I A prop del 
78 per cent de les persones que 
van participar en la consulta 
ciutadana d'ahir a la Pobla de 
Segur van votar a favor d'eli
minar de l'actual passeig Jo
sep Borrell el nom de l'antic 
ministre, canviant-lo pel d'"l 
d'Octubre". Hi van votar 322 
persones, un 12% del cens for
mat pels empadronats o nascuts 
a la Pobla majors de 16 anys. 
Del total, 250 persones (el 
78%) van optar pel canvi i 64 
(el20%) van preferir mantenir 
el nom de Borrell al passeig. La 
consulta no és vinculant, per la 
qual cosa l'equip de govern mu
nicipal valorarà quina decisió 
pren durant aquesta setmana. 

L'acord per fer la consulta 
és herència de l'anterior man
dat. El setembre del 2018, un 
any després del referèndum de 
l'l-O, el ple va aprovar una mo
ció per proposar el canvi amb 5 
vots a favor d'ERC, 2 del PDe
CAT i 1 en contra del PSC. 

Els socialistes havien dema
nat als veïns que no participes
sm en la votació. Carles Boix, 
regidor del PSC, va qualificar 
la consulta de "partidista i 
sectària", a més d'"electora
lista" per la proximit,at de les 
municipals. 

Una veïna votant a la consulta popular, ahir a l'ajuntament de la Pobla de Segur. 

El reglament de participació 
ciUtadana el regulava, però la 
pandèmia va obligar a inter
rompre tot el procés. Un altre 
factor que va fer esperar l'ajun
tament era el consorci urbanís
tic que van crear amb Adif el 
1992, quan Borrell encara era 
ministre. "Per no tenir intro-

missions, vam optar per espe
rar fins a liquidar-lo. Ho vam 
fer aquest 15 de febrer, I l'en
demà ens vam posar en marxa 
amb la consulta", explica l'al
calde de la Pobla, Marc Baró. 

"Si s'hagués fet el2018 hau
ria vingut molta més gent, però 
estem contents amb la partici
pació perquè ens n'esperàvem 
molta menys", va assegurar. 
"Han vingut a votar joves de 

16 anys que tenien il·lusió de 
dipositar una papereta per pri
mera vegada. També gent que 
mai ho fa en altres eleccions", 
va afegir. Baró va dir que "s'ha 
de tenir en compte que Borrell 
és un ídol per a bastanta gent 
gran del poble". 

Actualment, al passeig no 
hi ha cap placa que indiqui el 
nom de Borre11, per la qual cosa 
l'ajuntament haurà de valorar 

ALTRES CONSULTES MUNICIPALS 

Una famOia de Guarda-si-venes cedeix 

1 

un local després d'una consulta popular 
• Els veïns del poble de Guar- valorarà en els pròxims dies. 
da-si-venes, nucli agregat de Segons va explicar l'alcalde 
Guissona, van votar ahir a fa- de Guissona, Jaume Ars, el 
vor d'habilitar un nou local consistori disposa d'una sub
social a la localitat. En la con- venció del pla de cooperació 
sulta popular van participar local de la Diputació que li 
38 dels 45 empadronats, el permetrà destinar 40.000 eu-
84 per cent del total. Els vots ros a condicionar un immoble 
a favor van ser 22 (el 57%), per a aquest ús. 
n'hi va haver 14 en contra Servirà com a punt de troba
(el37%) i dos d'indiferents. da veïnal i per celebrar festes 
A més a més, una família del locals i aconseguir més arre
poble va proposar un espai de lament veïnal. Guarda-si-ve
la seua propietat per habilitar nes està a tres quilòmetres de 

si n'instaHarà una amb la nova 
denominació "1 d'Octubre", en 
cas que optin per canviar-lo. La 
proposta del canvi de nom del 
passeig Josep Borrell ve moti
vada per les polèmiques decla
racions de l'Alt Representant 
de la UE en contra del procés. 
Borrell, nascut a la Pobla, va as
segurar el2018 que "s'havia de 
desinfectar Catalunya", davant 
de l'onada independentista. 

el nou local, i l'ajuntament ho Guissona. Presentació de la consulta abans de l'inici de la votació. 

EN PRIMERA PERSONA 

«He votat 
a favor del 
canvi i no 
tinc res en 
contra de 
Borrell. De 
fet, som 
familiars llunyans. Mai ha 
demostrat ser membre 
del poble i les seues 
declaracions no van ser 
encertades. És cert que 
ens va ajudar molt amb 
les noves carreteres, 
però eren coses que 
s'havien de fer. A més, 
penso que cap carrer no 
hauria de portar el nom 
d'algú que sigui viu.» 
EliSENDA. VEÏNA DE LA POBlA. 

«La consulta 
és adequada 
per l'actitud 
que Borrell 
ha mostrat 
amb el poble 
català. No 
té la qualitat humana 
suficient per desenvolupar 
el seu càrrec. Les persones 
amb les quals he parlat 
tenien molta afinitat 
sobre l'opció de canviar 
el nom del passeig. A 
més a més, de moment 
estic veient bastanta 
participació. Estic segur 
que sortirà el sí al canvi.» 
GABRIEL. VA VOTAR A lA 
CONSUlTA. 

«He votat 
per canviar 
el nom. 
Ara mateix 
Josep Borrell 
no està 
aportant 
res al poble. Com a 
regidora m'enorgulleix la 
celebració de la consulta, 
s'havia de fer. A l'espera 
dels resultats, estem 
tenint 
un bon nivell de 
participació. La gent 
tenia ganes de votar, i 
després de tant temps 
avui ho poden fer.» 
SILVIA. REGIDORA DE lA POBlA. 
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Ulls de penediment 
i de perdó 

Sr. Director: 
Un dia al matí vaig anar a 

un supermercat per comprar 
un escalfador. Quan vaig ar
ribar al lloc on venien electro
domèstics, no hi havia ningú: 
ni venedor, ni compradors. 
Li vaig preguntar a una noia 
amb l'uniforme del centre i 
em va dir que el botiguer es
tava reunit i que tornaria de 
segmda. Més tard va arribar 
una anciana. Em va preguntar 
pel venedor i li vaig dir que 
portava allà un quart d'hora 
esperant i que em van dir que 
aviat tornaria. Quan va aparèi
xer el dependent, la senyora va 
anar amb el pas lleuger cap a 
ell i va començar a explicar-li 
el que volia. Com que jo havia 
abandonat el meu negoci per 
comprar l'escalfador, com que 
anava primer, com que portava 
quinze minuts esperant, com 
que l'anciana ho sabia, ho vaig 
considerar un abús i vaig anar 
a replicar-li. De forma enèrgi
ca i indignada, li vaig dir que 
tenia la cara molt dura. Que 
jo estava treballant i que ella 
estava jubilada ... He de dir que 
aquesta ha estat la primera ve
gada en la meua vida que li ai
xeco la veu a una senyora gran. 
Mentre em dirigia cap a la me
ua feina amb el dolor per haver 
fet allò, m'anava preguntant: 
"He estat massa dur?" Llavors 
me la vaig creuar pel carrer i 
ens vam.mirar. Als seus ulls es 
dibuixava el penediment, i jo 
la vaig perdonar amb els meus. 

VENA NC lO RODRIGUEZ SANZ 

El borrall d'en Borrell 

Sr. Director: 
Qui no coneix en Josep Bor

rell?, un dels vicepresidents de 
la UE. Té 75 anys. En fa 44 que 
viu de la política i a la política. 
He d'imaginar o malpensar un 
parell de motius que justifiquin 
una longevitat similar a la de 
les piles Duracell. El primer, 
el dret inherent que emana del 
carnet del PSOE. El segon, tal 
vegada algun serrell derivat 
d'allò que es va batejar com a 
"portes giratòries". En el supò
sit que no l'encerti, m'obligaran 
a pensar que som davant d'un 
Kilian Jornet o Superman. 
D'una manera o l'altra, els 
seus convilatans de la Pobla 
de Segur -cridats a referèn
dum pel batlle del poble, que 
és d'ERC- hauran de decidir si 
retiren la placa d'una avinguda 
que duu el seu nom. Malgrat 
que "ningú no es profeta a casa 
seva", el cert és que en deuen 
estar més que tips. Deu ser per 
alguna cosa. Em pensava que 
les famoses "vaques sagrades" 
només es trobaven al futbol. 

Se m'acut, alhora, la tesi del 
"nepotisme iHustrat". Sobre
tot perquè no puc entendre ni 
acceptar l'assignació d'uns sous 
exagerats a un senyor que fot 
anys que caldria haver jubilat. 

LA CARTA DEL DIA 

El temps a les terres de Lleida 
SR. DIRECTOR: 

Hem deixat enrere el mes de febrer i no 
ens ha defraudat en la dita popular "sol de 
febrer emmascara com un calder". 

Entrem de cap al mes de març i donarem 
la benvinguda a la primavera. 

Tot fent memòria, recordo que el meu pare, 
en pau descansi, m'explicava que feia tant 
fred a Lleida que el riu Segre es congelava i 
els carros de l'època passaven per damunt del 
gel. Al carrer Major es formaven columnes 
de gel llargues i gruixudes acabades en pun
ta, que produïen, per desgràcia, més d'una 
mort d'algú que li queia al cap. També el fred 
va causar la mort a més d'un soldat que feia 
guàrdia de nit a l'antic govern militar, situat 
a Prat de la Riba o a les casernes de Gardeny. 

Està clar que tots aquests records són de 
molts anys enrere, però jo, en primera per
sona, com tota la generació nascuda els anys 
70, he patit uns hiverns freds, amb boires 
gebradores, persistents, i fins a un mes sense 
veure el sol. Recordo els matins quan m'ai
xecava per anar al col·legi tot escoltant la 
meva estimada Ràdio Popular amb el pro
grama "Ronda matinal" en què el locutor 
senyor José Luis donava la temperatura, 
quasi sempre sota zero. En aquells anys no 
era com ara, que a través del mòbil pots sa
ber la temperatura al minut .de qualsevol lloc 
del planeta, per posar un exemple, a Fonz 
(Osca). La gent tenia el seu termòmetre de 

mercuri penjat al balcó i la ràdio donava les 
temperatures d'altres llocs, no existia cap 
altra font d'informació. 

Al sortir al carrer per anar al col·legi, ha
vies d'anar ben tapat. La meva mare, en pau 
descansi, sempre em deia: "Fa un fred que 
pela", i em posava un buf per evitar que se
gellessin les meves joves orelles i uns bons 
guants de llana per protegir les mans. 

Em fascinava veure els cotxes blancs pel 
gebre i molta gent fent l'esforç de rascar els 
vidres encara que els més previsors col-laca
ven un cartró al frontal per evitar la gelada 
diària. 

Com a preàmbul de l'arribada de l'hivern, 
per Tots Sants, ja feia força fred, i precisa
ment t'escalfaves les mans comprant una 
paperina de castanyes. En l'actualitat, ce
lebrem la castanyada en màniga curta i, en 
ple hivern, puntualment, s'arriba a sota zero 
algun dia, però pocs. Quants dies de boira 
seguits hem patit aquest hivern? 

Reconec que el temps ha canviat. Estem 
patint un cicle càlid i sec, i no oblidem la falta 
de pluges generalitzades. A tots ens sona el 
canvi climàtic, jaqués un problema global. 

La manca de fred comporta problemes en 
el món de l'agricultura, el ritme de la natura i, 
fins i tot, amb les plagues de mosques i mos
quits, que conviuen amb nosaltres tot l'any. 
Només espero que arribin les pluges i deixem 
enrere aquest hivern que no és hivern. 

UN VEl DEL CARRER VICTORIA KENT 

Amb històries com aquesta, el 
jovent universitari ben prepa
rat està que trina. 

Un nou element que m'aca
ba d'encrespar és el seu estil 
provocador i xulesc, en quali
tat d'alt representant europeu 
en matèria d'afers exteriors 
i seguretat. Que passat l'any 
de l'esclat del conflicte bèHic 
d'Ucraïna ell advoqui única-

ment per la· solució militar 
m'indigna. Jo no vull polítics 
que em representin amb aquest 
tarannà o perfil. 

Un ha de parlar del que 
sap. Encara més: saber del 
que parla. En premsa, els ar
ticulistes piquem un dia d'ací 
i l'altre d'allí. Ara bé, la supo
sada profunditat dels nostres 
arguments només pretén ge-

nerar un clima de reflexió i 
opinió entre els lectors. Ens 
limitem a informar, cercant 
formar un criteri personal a 
partir del feedback. Com diu 
la corresponsal de TVE a Mos
cou, "ara no és que estiguem 
més informats, sinó que estem 
més entretinguts. Informació 
i entreteniment no són el ma
teix". Jo mateix intento tenir 

Env•eu la vostra carta a cercle@segre.com Podeu trobar-ne una selecció més ~mpl1a a SEGRE.com 

Comencen els 
actes de l'any Joan 
Oró a Lleida 
I Aquest any 2023 es complei
xen 100 anys del naixement del 
bioquímic lleidatà Joan Oró, un 
dels científics més rellevants del 
segle XX. Avui arranquen a Llei
da els actes del centenari. 

AQUESTA SETMANA 

Millora de l'autovia 
a la variant 
de Cervera 
I El malmès tram de l'autovia al 
seu pas per la Segarra comen
ça avui la millora a la variant de 
Cervera. Unes obres molt recla
mades pel mal estat en què es 
troba la via. 

Inauguració de la 
Fira de Sant Josep 
de Mollerussa 
I Aquest divendres s'inaugurarà 
la 1SO edició de la Fira de Sant 
Josep de Mollerussa, capital ca
talana de la maquinària agrària. 
El conseller Torrent serà l'encar
regat de tallar la cinta. 

clar que tan sols em limito a 
expressar la meva opinió i 
prou. Amb tanta informació 
com ens envolta, hem de conèi
xer i saber coses. Una mica de 
tot. Quan un concentra tant 
de poder-com en Borrell- tinc 
sospites serioses que se m'ama
guen cartes. I, a mi m'agraden 
la transparència, la claredat i 
el compromís. Ací no n'hi veig 
pas. 

JOSEP BALLBÈ I URRIT 

No tinguin por. Avui 
parlaré de la mort 

- No ens faran cap mauso
leu a la plaça de cap poble, on 
deixen els excrements aquells 
animals de companyia, ni ens 
pagaran cap manduca quan 
vulguem presumir de petulàn
cia i de pedanteria davant de la 
parca freda en el nostre últim 
habitatge on la foscor serà el 
nostre dolç company. 

No hem de tenir por de par
lar de la mort, ja que arriba un 
moment en la nostra vida en 
què el temps ens aconsegueix. 
Vull dir que, a partir de certa 
edat, ens veiem subjectes al 
temps i obligats a comptar amb 
ell com una colèrica visió de 
l'espasa espurnejant que pri
mer ens fa fora del paradís on 
tot home ha viscut lliure del 
fibló de la mort. 

Sí, arriba un moment en 
la vida que el temps atrapa 
el nen que puja les escales. I 
l'ancià que tempteja l'últim 
esgraó. Aquest cercle sembla 
tancar-se, i aquí, una de les ra
ons que solen produir-se entre 
l'ancià i el nen. 

En l'agenda atropellada de 
l'home madur no entra la no
tació de la cita amb la mort. 
Imagina de tant en tant passar 
pels seus ulls de vegades el fet 
d'acompanyar de mode social 
i amistós d'algú, dol proper, 
però que immediatament gene
ra els anticossos necessaris per 
seguir pensant que no va amb 
ell. "Llarg és el termini que em 
poseu", va contestar el Juan 
Tenorio al seu pare, i per tant 
si alguna cosa hi ha a rectificar 
en la vida de cara a la mort, 
temps hi haurà per ocupar-se 
d'aquests problemes i d'home 
en lluita. Naixem, creixem ens 
multipliquem i morim. 

Per finalitzar, un poema de 
Pablo Neruda: "Hi ha cemen
tiris sols,/ fossars plens d'ossos 
sense soroll,/ el cor passa un 
túnel/ fosc, fosc, fosc./ Com 
un nàufrag fins dintre ens 
morim." 

UN POETA DE BALCÓ 

ENQUESTA 
Sobre el problema de la plaga 
de conills, creu que s'hauria 

de ... Reduir mitjançant 
la caça, reduir amb fosfur 

d'alumini, no s'hauria de fer 
res o d'altres. 

Voteu i deixeu un comentari a 
www.segre.com 
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TRÀNSIT EMERGÈNCIES 

Perd la vida un motorista de Lleida al col·lidir 
contra un cotxe a la C-233 a Castelldans 
Va ser ahir a les 11.42 hores, la víctima tenia 49 anys i els ocupants del cotxe van resultar ferits li Ponent 
tanca una setmana negra amb quatre víctimes mortals registrades en només tres dies 
A.G.B. 
I CASTELLDANS I Un motorista de 
Lleida de 49 anys va perdre la 
vida i dos persones més van 
resultar ferides ahir al matí al 
xocar la moto contra un cotxe a 
la C-233 a Castelldans, segons 
va informar el Servei Català 
de Trànsit (SCT). Els serveis 
d'emergències van rebre a les 
11.42 hores l'avís d'un sinistre al 
quilòmetre 51 de la C-233, en
tre l'Albagés i Castelldans. Per 
causes que encara s'investiguen, 
es va produir una coHisió entre 
un turisme i una motocicleta en 
una intersecció. A causa de l'ac
cident, va morir el conductor i 
únic ocupant de la motocicleta. 
Es tracta de Rafael García, de 49 
anys i veí de Lleida. També van 
resultar ferits els dos ocupants 
del turisme: el conductor, ferit 
de gravetat, i la copilot, amb 
lesions de diversa considera
ció. Tots dos van ser evacuats 
a l'hospital Arnau de Vilanova. 

Pas alternatiu 
Al lloc de l'accident van acu

dir tres patrulles dels Mossos 
d'Esquadra, quatre dotacions 
dels Bombers de la Generali
tat i tres ambulàncies i l'heli
còpter medicalitzat del Siste
ma d'Emergències Mèdiques 
(SEM). Pel que fa a l'afectació 
viària, durant més d'una hora 
es va donar pas alternatiu, la 
qual cosa va provocar retenci
ons d'un quilòmetre. 

Amb aquesta víctima ja són 
quatre les persones que han per
dut la vida en un accident de 
trànsit a les carreteres lleidata-

BOMBERS 

Sufoquen 
nou incendis 
a Ponent 
1 ALFARRAS I Els Bombers van sufo
car nou incendis entre dissabte 
a la nit i ahir a Ponent. A la ciu
tat de Lleida, hi va haver un foc 
elèctric en un pis de Ronda, es 
va cremar una moto a Enginyers · 
Cellers i un contenidor a la Bor
deta. A Alfarràs, es va cremar 
el rebost d'una casa. Un paller 
es va incendiar a Alguaire i l'ex
terior d'una granja a Sarroca. 
Hi va haver focs de vegetació a 
Castellnou de Seana, Torrefeta 

L'accident va tenir lloc en aquesta intersecció de la C-233 a Castelldans. 

DISPOSITIU 

Al lloc van anar 3 patrulles 
de Mossos, 4 dels Bombers 
i un helicòpter i tres 
ambulàncies del SEM 

nes en tot just tres dies. Diven
dres a la matinada van perdre 
la vida els tres ocupants d'un 
totterreny, un veí de Castell
serà de 28 anys i dos veïns de 
Legazpi (Guipúscoa) de 42 i 45 

anys. Es va produir a la C-53, 
que enllaça Tàrrega amb Bala
guer, al seu pas per la Fuliola. 
Per causes que s'investiguen, 
a les 1.59 hores es va produir 
una col·lisió per envestida en
tre un totterreny i un camió a 
la intersecció amb la via que va 
de Castellserà a Ivars d'Urgell. 
Pel que sembla, el totterreny 
venia d 'Ivars d'Urgell i, quan 
va travessar la carretera cap a 
Castellserà, va ser envestit pel 
tràiler, que circulava en direcció 
a Balaguer. 

i Juneda. A Alfarràs, de matinada, es va cremar un rebost. 

Així mateix, en el que portem 
d'any set persones han perdut la 
vida a Lleida en accident, cinc 
més que durant el mateix perí
ode de l'any p assat i de l'any 
2021. Els tres primers morts van 
ser entre 1'11 i el17 de gener 
a Tàrrega, Corbins i Cervera. 
Sis de les víctimes mortals són 
homes, per una dona, i tenien 
entre 23 i 51 anys. A la xarxa 
viària interurbana de Catalunya 
han perdut la vida aquest 2023 
un total de 30 persones, segons 
les dades de Trànsit. 

INICIATIVA PATRIMONI 

Sinistres a 
Castellnou de 
Seana i la Pobla 
• L'ocupant d'un turisme 
va resultar ferit lleu ahir a 
les 14.04 hores en una sor
tida de via a l'N-Il al seu 
pas per Castellnou de Se
ana, segons van informar 
els Bombers. Poc després, 
a les 15.02 hores a l'N-230 
a la Pobla de Segur, hi va 
haver una coHisió entre 
un turisme i una motoci
cleta. Dos persones van 
resultar ferides de caràc
ter lleu i van ser evacua
des a l'hospital del Pallars 
de Tremp. 

LES CLAUS 

Setmana negra 
I Lleida va tancar una setmana 
negra amb un total de quatre 
morts d'accident, tres divendres 
a la Fuliola i un motorista ahi r a 
Castelldans. Divendres van xo
car un camió i un totterreny i 
ahir un cotxe i una motocicleta. 

Set víctimes el2023 
I Set persones han perdut la 
vida en sinistres aquest any a 
la província, cinc més que du
rant el mateix període de l'any 
passat. Es tracta de sis homes i 
una dona d'entre 23 i 51 anys. 
A Catalunya, són 30 les víctimes 
mortals. 

Campanya per restaurar 
el castell de la Floresta 
I LA FLOR ESTA I L'associació Amics 
del Castell de la Florest a h a 
posat en marxa una campanya 
de crowdfunding per finançar 
un audiovisual immersiu i res
taurar la torre d'aquest cas
tell. La campanya en aquesta 
plataforma (vkm.is!castellde
lafloresta) té com a objectiu 
recaptar un mínim de 6.000 
euros per a l'audiovisual i un 
m àxim de 25.000 euros per 
a la restauració de les quatre 
façanes de la torre i el segella-

ment de les esquerdes. Ahir a 
la tarda es comptabilitzaven 
catorze aportacions que suma
ven 885 euros. Les persones 
que facin una donació obtenen 
unes· recompenses gràcies a 
la coHaboració d'empreses i 
ent itats. L'audiovisual ja ha 
estat encarregat i Edith Scha
ar, artista alemanya que viu 
a la Floresta des de fa trenta 
anys i principal mecenes de 
la restauració, n'és una deJes 
protagonistes. 
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EDUCACIÓ 

Estudiants lleidatans 
es formen 
al Sàhara 
I LLEIDA I Un total de setze jo
ves dels instituts Ronda, Jo
an Oró, Episcopal i l'Esco
la d'Art Municipal Leandre 
Cristòfol de Lleida estan fent 
pràctiques en centres educa
tius de Tindouf. 

L'ajuntament de Lleida i 
Sàhara Ponent coordinen 
aquest projecte de conscien
ciació sobre la cooperació i 
els drets humans. 

CINE 

'Els encantats', 
rodat a la vall 
Fosca, a Màlaga 
I MÀLAGA I La pel-lícula Els 
encantats, d'Elena Trapé i 
rodada a la vall Fosca, com
peteix al Festival de Màla
ga. La cineasta va destacar 
que a Màlaga se senten com 
a casa. 

El film, protagonitzat per 
l'actriu Laia Costa, relata la 
història d'una dona que, des
prés d'una separació, es re
fugia al petit poble d'Antist, 
a la Torre de Capdella. 

CIÈNCIA 

La Udl acull l'acte 
d'inauguració 
de l'Any Oró 
I LLEIDA I L'Auditori del Centre 
de Cultures de la Universitat 
de Lleida, a Cappont, acull 
aquest migdia la inauguració 
oficial de l'Any Oró. El2023 
es compleixen cent anys del 
naixement del bioquímic 
lleidatà Joan Oró i Florensa 
(1923-2004), un dels cientí
fics més rellevants del segle 
XX que va dedicar la seua 
carrera a l'estudi de l'origen 
de la vida. 

www.segre.com/club 

~ -
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CERTÀMENS SANT JOSEP, FIRA DE MAQUINÀRIA AGRÍCOLA 

Memòria de 150 anys de Fira 
Un llibre i un documental commemoren el segle i mig de Sant Josep de 
Mollerussa li omenatge a algunes per~ona itats que IJ an impulsat 

J.G.M. 
I MOLLERUSSA I Les fires de Mo
llerussa han generat des de 
l'any 2011 un volum de negoci 
de 91 milions d'euros en la ven
da directa de cotxes i d'aquests, 
el64% de transaccions es van 
portar a terme a la Fira de Sant 
Josep. Aquestes xifres les va 
posar d'exemple ahir l'alcalde i 
president de Fira de Mollerussa, 
Marc Solsona, per destacar la 
importància de l'activitat firal 
a la capital del Pla. "La fira no 
és una cosa simpàtica, sinó una 
realitat econòmica potent", va 
remarcar el primer edil a l'acte 
institucional de celebració dels 
150 anys de la Fira de Sant Jo
sep, que es va dur a terme al 
teatre L'Amistat. També va as
sistir a la celebració el president 
de la Diputació, Joan Talarn, 
que va remarcar la importància 
d'aquest certamen en la trans
formació econòmica del país, 
l'equilibri territorial i la gene- Els homenatjats durant l'acte institucional celebrat a L'Amistat. 
ració d'oportunitats. 

L'acte va incloure la presenta
ció del llibre 150 anys de Sant 
Josep. Les veus d'una fira, del 
periodista Oriol Bosch, delegat 

_ a Lleida de l'Agència Catala
na de Notícies, en col·labora· 
ció amb la cap de Comarques 
de SEGRE Helena Culleré i 
que compta amb el pròleg de la 
subdirectora de SEGRE Anna 
Gómez. El públic també va po
der visualitzar un documental 
sobre aquest certamen, realit
zat per Miquel Àngel Daviu i 
Nil Ortiz. També es va fer un 
homenatge a persones vincula
des a la Fira al llarg de la seua 
història com els alcaldes Toni 
Bosch, Teresa Ginestà i el ma
teix Solsona; els presidents de la 
Diputació de Lleida Josep Pont, 
Joan Reñé, Rosa Maria Perelló i 
Joan Talarni els directors de la 
Fira Miquel Angel Rivasés, Pere 
Gatnau, Poldo Segarra i Xavier 
Roure i el president del consell 
comarcal, Rafel Pana dés. La presentació del llibre '150 anys de Sant Josep. Les veus d'una fira'. 

DUET DE PIANOS I ORQUESTRA A L 1AUDITORI 

ELS GUANYADORS ES PUBLICARAN A LA WEB 
I A LES XARXES EL 15 DE MARÇ. 

AUDITORI ENRIC GRANADOS (LLEIDA) 

() 

Concert 'Joshua Bell & Franz Schubert 
Filharmonia'. Joshua Bell és un dels artistes 

més estimats i reconeguts del món . En 
aquesta ocasió la Franz Schubert Filharmonia 

el convida en la seva doble vessant de 
violinista i director. 

Preu 30 € 

r LaTemporada 
www.auditorienricgranados.cat 

Oferta subscriptors: 

Envieu un correu a 
marketing@segre.com i 
deixeu les vostres dades 

fins al14 de març. 
L J 

I . 
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