VIERNES 9 DE MARZO DE 2018
Si desea la reseña de su cumpleaños, matrimonio o nacimiento de su hijo o algún
familiar, envíenos sus datos adjuntando una fotografía y le complaceremos sin ningún
cargo. No se publicarán fotomontajes, fotografías retocadas o carentes de un mínimo
de calidad. Los originales deberán entregarse a La Mañana, 48 horas antes del día de
su publicación. Puede dirigirse a las oficinas del Polígono Industrial 118 de Lleida o por
correo electrónico: vidasocial@lamanyana.cat
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Lo Xema
Roure
celebra su
‘kumpletakos’
felizmente
rockero

Pràctiques acadèmiques a la Paeria
Un total de 137 estudiants participen enguany en les pràctiques acadèmiques externes que es poden fer
a l’Ajuntament per posar en pràctica els coneixements teòrics adquirits en la seva formació acadèmica.

Miquel Àngel Cullerés visita ILERNA Online
El director dels Serveis Territorials d’Ensenyament a Lleida va poder conèixer de primera mà la filosofia
i la manera de treballar d’ILERNA Online.

Este rockero indomable está
de enhorabuena porque es
su ‘kumpletakos’ feliz que
celebrará, como siempre,
con
fuerte
rock’n’roll
preferentemente de grupos
de la década de los setenta,
cuando comenzó a hacer sus

pinitos como ‘pinchadiscos’
de algunas de las inolvidables
discotecas de la época. Larga
vida... Oh Yeah!

Juliette Binoche cumple 54
La actriz francesa Juliette Binoche, ganadora entre otros muchos
premios, del Oscar a la mejor actriz de reparto por ‘El paciente
inglés’, celebra hoy su 54º aniversario

Alumnes de l’institut de Tremp visiten l’Arxiu Comarcal del Pallars Jussà
Durant la visita, els alumnes van aprendre el procediment bàsic del tractament de neteja i desinfecció, restauració, classificació, ordenació i difusió de la documentació
conservada a l’Arxiu Comarcal del Pallars Jussà, que des de la seva inauguració l’any 2009, ja té uns 1.100 metres lineals de documentació de 133 fons documentals ingressats.
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PEL CAP
| Cristina
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Tremp, el celler del Pirineu
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8-M
La història interminable. El
dia de la marmota. La lluita infinita. Digueu-li com vulgueu.
Ahir va ser “un altre 8-M”. I
qui dia passa any empeny, res
no canvia. Perquè si hi ha un
“dia de la dona” vol dir 1 any
(menys un dia) d’invisibilitat,
de desigualtat, de violència,
de misogínia, de menyspreu,
de maltractament, de casaments forçats, d’assassinats,
d’assetjament, de violacions,
de masclisme,... I abans que
puguis dir, amic lector, que
exagero, que tu no ets així
–ja ho sé– deixa’m afegir que
la meva lluita no és contra
tu. Però n’estic farta! Fins al
capdamunt de discursos empallegosos en la, re, sol i do;
de descomptes: “oferta vàlida
només el dia 8/3 de cada any,

Un any (menys un
dia) d’invisibilitat,
de desigualtat, de
masclisme...
en motiu del dia de la dona”.
Tipa de tanta faramalla, tant
cretinisme i tan pocs fets.
Per això ahir, jo també vaig
fer vaga. Un 8-M especial,
més reivindicatiu. Un petit air
maig del 68. Seguiré lluitant,
emprenyant i esgarrapant
terreny, la resta de l’any, dins
l’espai Schengen macho. Encara que alguns facin zapping
a la desigualtat salarial, que
el bisbe de Donosti em digui
que estic posseïda pel dimoni o que el secretari d’Estat
de Serveis Socials no entengui que faci vaga “en el mejor
momento en que se encuentra la mujer”. Deu ser perquè
el diable i les dones sempre
en tenen una per fer.

Cristina Rodríguez
Secretària general
CCOO a LLeida

Personifiquem en ella l’incontestable èxit de la vaga feminista d’ahir,
una jornada que es pot qualificar
d’històrica pel fet d’evidenciar que
no tot està tant bé com es creu.

S. S. de Santamaría

Vicepresidenta del
govern espanyol

En l’obsessió per negar l’existència
de violència policial desproporcionada l’1-O, ara ‘denúncia’ l’existència de robots informàtics que van
distribuir imatges falses al món.
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l Parador del Roser de Lleida va acollir la presentació
del llibre La Conca de Tremp
celler del Pirineu dos mil anys
de vinya i vi, acompanyat d’un
tast de vins ofert per 10 petits
cellers que han sorgit a la zona
en la última dècada. El llibre,
dels autors Xavier Tarraubella i
Laureà Pagarolas (a la fotografia), és un document extraordinari que fa un repàs exhaustiu
del paper que ha jugat durant
centenars d’anys la vinya i el vi a
la comarca del Pallars Jussà.

E

l Pallars ha estat històricament una terra de vins que
al llarg del segle XX va anar
substituït la vinya per altres cultius. A inicis del XXI i a causa del
canvi climàtic, grans cellers van
fer una aposta per plantar vinya
als Pirineus, al Pallars concretament. Molts petits propietaris
van plantar vinya fins al punt
que la seva extensió es va doblar
en una dècada.

A

vui el Pallars es troba en
un moment d’ebullició vitivinícola, on els darrers

ment parlant.

E
anys s’ha produït una explosió
de petits cellers liderats per joves molt formats que han fet
una aposta per la qualitat i pels
dos elements que donen singularitat als vins del Pallars: la
varietat tèrmica provocada per
l’alçada i per un terreny únic geològicament i paleontològica-

2.000 anys de
vinya i vi al
Pallars, en un
llibre presentat
amb 21 cellers

l Pallars compta, en l’actualitat, amb 10 projectes vitivinícoles amb celler propi.
Fet que repercuteix directament
al desenvolupament de la comarca, tant a nivell econòmic,
pel que fa a la creació de riquesa
a tot el territori i a la creació de
llocs de treball en concret, com
per la seva incidència en la societat i la cultura. La presència,
encara avui, de cellers i cups en
moltes cases dels seus pobles
constitueix un testimoni inqüestionable d’aquest fenomen i de
la tradicional funció de la Conca
de celler del Pirineu, des de la
Vall d’Aran fins a Andorra.

E

l llibre ofereix una visió
transversal d’aquest conreu, és a dir, no només de
la seva evolució en el decurs
dels segles, sinó també del seu
comerç i consum, dels sistemes tradicionals de producció
i dels aspectes relacionats amb
la toponímia i el folklore, a més
d’una visió del present i de les
seves perspectives de futur.

Carlos Lesmes
President del
CGPJ

El Poder Judicial ha denegat el reingrés del jutge Santi Vidal a la carrera professional al·legant “manca de
lleialtat a les institucions de l’Estat i
a la Constitució”.

A la històrica jornada de la vaga
feminista d’ahir no tot va sortir
tal i com estava planificat. Així,
en el decurs de la massiva manifestació de la tarda, un grup de
joves va intentar la perfomance
de fer que la font de la plaça Catalunya ragés l’aigua de color violeta. Portaven un pot de pintura que van llençar a la font, però
en obrir-lo bé del tot, el pot es va
enfonsar, la pintura es va quedar
dins i l’aigua... doncs incolora.

Implantes y dientes fijos en

1Día

1ª Visita, Radiografía y Estudio GRATIS
IMPLANTE DENTAL
LLEIDA
973 28 99 99

BALAGUER
973 28 33 33

390€

BARBASTRO
974 56 49 99

MONZÓN
974 56 55 55

BINÉFAR
974 56 88 88

