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La neu no dóna treva ni al maig
i frena el desglaç
p.

www.segre.com/comarques
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Demanen mantenir la condemna per
al caçador que va matar un agricultor
p.

15

TURISME OCUPACIÓ

L’hostaleria preveu un dèficit de tres-cents
treballadors per a la campanya d’estiu

Els contractes creixen a Lleida un 3% respecte a l’any passat però hi ha dificultats per trobar assalariats
qualificats || La patronal lleidatana confia que a l’agost se superin els 10.400 ocupats
E. FARNELL

❘ LLEIDA ❘ El sector de l’hostaleria
a Lleida preveu un dèficit d’uns
300 treballadors per a la pròxima campanya d’estiu. El sector
ultima les contractacions per
als propers mesos, que respecte
a l’any passat han augmentat
un 3%, i confien que a l’agost,
el mes amb més ocupació, se
superin els 10.400 treballadors,
dels quals 1.700 són temporals.
L’any passat es van superar els
10.000.
Des de la Federació d’Hostaleria de Lleida asseguren que
serà difícil cobrir tota la demanda i hi haurà problemes per trobar treballadors qualificats. El
president de la Federació d’Hostaleria, Josep Castellarnau, va
dir que no hi ha una sola causa
sinó que són diverses. “El cert és

ALTERNATIVES

Problema endèmic que
abans de la crisi es resolia
recorrent a treballadors
estrangers
que no s’aprecia cap estratègia
per afrontar el repte més important que té el sector a sobre
de la taula.”
L’ocupació ha anat creixent
al voltant del 4% en els últims
anys, tot i així, “aquest estiu faltaran uns 300 treballadors per
atendre la campanya”, va dir.
Aquest dèficit és un problema
endèmic dels hotelers que fa deu
anys, abans de la crisi, recorrien

EN PRIMERA PERSONA
TALARN EXPERIENCE

“Busquem un cuiner
amb experiència i
de moment és
impossible”
n Els titulars del Bar-Restaurante Lo Quiosc de Tremp
expliquen la dificultat que
tenen per trobar un cuiner
amb experiència que pugui
afrontar el dia a dia del restaurant. La Sònia, una de les
propietàries, va assegurar
que no hi ha continuïtat i
molts “volen treballar amb
unes condicions impossibles”, va dir. “Hem buscat
molt, fins i tot a Barcelona
però és preocupant perquè
no trobem ningú. Tampoc
especialistes a fer còctels,
una cosa que ens sorprèn
perquè oferim bones condicions d’horari i de sou”, va
dir la Sònia.
a treballadors estrangers, una
cosa que ara no és possible. “La
majoria prefereixen buscar primer una feina a qualsevol destinació costanera”, va dir.
El gerent de l’entitat, Ramon Solsona, va destacar que
la manca de professionals no
afecta només l’hostaleria, hi
ha altres sectors (metalúrgia,
transport o forners) que tenen
les mateixes dificultats, especi-

X. SANTESMASSES

La Sònia, una de les titulars de Lo Quiosc de Tremp, amb un cambrer de sala.

alment quan es tracta de treballs
estacionals. Molts establiments
de les comarques de Lleida, tant
del pla com del Pirineu, passen
actualment per una situació
“desesperant” a la recerca de
professionals.
De fet, quan la situació econòmica millora, la dificultat per
trobar treballadors també creix
i és complicat competir amb altres alternatives.

DADES

1.700

3%

PROFESSIONALS

MÉS DE CONTRACTES

És el nombre de persones amb
contracte temporal en el sector
de l’hostaleria a Lleida.

És l’increment de contractes previst respecte a l’any passat, quan
es van superar els 10.000.

JORNADES AGRÍCOLES

Tura reivindica a Cervera el paper de les
cooperatives en la cultura democràtica

La intervenció de Montserrat Tura.

❘ CERVERA ❘ La política i exconsellera de Justícia Montserrat Tura
va reivindicar ahir a Cervera el
paper de les cooperatives agrícoles en la cultura democràtica
catalana. Tura, autora del llibre
República pagesa, va apuntar a
l’acció de la Unió de Rabassaires com a “element clau per a la
consolidació del Govern d’ERC
el 1931 i en la consecució de la
República”. Va dir que en la societat de la primera meitat del
segle XX, en la qual més del

80% dels votants depenien del
camp, la seua tasca en la creació de sindicats i cooperatives
va ser clau en la gestació dels
projectes proclius al catalanisme. Va explicar que aquests ens
estaven inspirats en projectes
solidaris davant l’opressió dels
terratinents i en el suport a les
polítiques d’esquerres i republicanes, i va manifestar que
van ser determinants perquè
ERC guanyés les eleccions catalanes. Per a Montserrat Tura,

“la història els ha oblidat, si bé
les seues reivindicacions tenen
plena vigència”. Montserrat Tura va inaugurar ahir a Cervera
les jornades de Sant Isidre dedicades al sindicalisme agrari que
organitza Unió de Pagesos. Van
intervenir-hi també l’històric
dirigent d’UP Pep Riera, que
va parlar del sindicalisme en la
transició; el coordinador d’UP,
Joan Caball, i Josep Carnicer,
membre de l’executiva de la Pagesia Gran d’UP.
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MEDI AMBIENT FAUNA

La Linyola-Bellcaire, en obres Alcaldes i ramaders
malgrat la campanya de regs critiquen el Piroslife i
L’ocupació de terrenys s’abordarà al juny || Els regants havien
demanat ajornar-les per no afectar les canonades

Presentació del programa Piroslife ahir a Llavorsí.
L’estat actual de la via és molt insegur i ple de clots.

LES CLAUS

Projecte. La Generalitat va adjudicar el mes d’octubre
passat per 4,3 milions d’euros la millora de la via que comprèn un tram de poc més de cinc quilòmetres entre les dos
poblacions.
Obres. Els treballs contemplen l’eixamplament de la via fins
als 10 metres de calçada, la millora del traçat per incrementar
la seguretat i comoditat de la carretera, s’eliminaran revolts i
rasants molt perillosos.

novar el ferm i la senyalització
de la via. Els ajuntaments de
Linyola i Bellcaire d’Urgell van
evidenciar la necessitat d’iniciar les obres com més aviat
millor per millorar la seguretat

de la via, i van sol·licitar celeritat a Territori per executar una
millora que estava adjudicada
des de finals de l’any passat i
perquè requeria una actuació
d’urgència.

MUNICIPIS ECONOMIA

Campanya de promoció a Isona
per salvar els comerços locals
AJUNTAMENT D’ISONA I CONCA DELLÀ

X. RODRÍGUEZ

❘ LLEIDA ❘ El consorci de comerç
de la Generalitat impulsa una
campanya de promoció a Isona i Conca Dellà per salvar els
comerços locals i incentivar-ne
la modernització. L’alcalde,
Constante Aranda, va explicar ahir que compten amb més
de 10 botigues, entre les quals
les d’ultramarins, el forner i la
sabateria. Aranda va apuntar
que a “Isona es tanquen comerços, però amb campanyes de
difusió es poden salvar”. No
obstant, va reconèixer que “els
veïns moltes vegades compren
a localitats més grans com
Tremp”. Des del consorci van
assegurar que en les properes
setmanes es publicarà un fullet
per donar a conèixer i promocionar els establiments d’Isona i
que una consultora du a terme
visites a les botigues per donar

PIROSLIFE/TWITTER

J. G. M

E. FARNELL

❘ BELLCAIRE D’URGELL ❘ El departament de Territori ja ultima els
tràmits per iniciar les obres
de reforma de la carretera
de Linyola a Bellcaire d’Urgell, l’LV-3322, per a finals de
juny, just en plena campanya
de regadiu. La conselleria ja
ha tramitat l’ocupació dels terrenys que seran afectats per a
l’ampliació de la calçada. Les
comunitats de regants dels dos
municipis van sol·licitar posposar l’inici de la reforma fins al
setembre perquè els treballs
no afectessin la campanya de
regadiu. No obstant, les obres
poden dur-se a terme sense
perjudicar el regadiu ni el subministrament d’aigua durant la
campanya.
El col·lectiu de regants va
al·legar que per la zona en la
qual s’actuarà passen diverses
canonades principals de reg i
temen que els treballs poguessin comportar talls en el subministrament. Tanmateix, des
del departament de Territori
van garantir que les obres no
perjudicaran els regants.
Les obres de millora de la via
es van adjudicar el mes d’octubre passat per 4,3 milions
d’euros. Els treballs contemplen eixamplar la calçada fins
als deu metres en un tram de
quatre quilòmetres, modificar
el traçat actual per suavitzar
revolts i rasants, així com re-

no hi veuen beneficis

Imatge de la carnisseria d’Isona i Conca Dellà.

directrius als seus propietaris
que els ajudin a modernitzar
els negocis i els expliquen com
accedir a subvencions.
L’objectiu de la campanya és

evitar la “desertització comercial” i a Lleida més de quaranta
localitats no tenen cap botiga
(vegeu SEGRE de dimecres
passat).

❘ LLEIDA ❘ Ramaders i ajuntaments fan un balanç crític del
programa Piroslife, al considerar que el projecte finançat per la UE per reforçar la
presència de l’ós al Pirineu i
millorar la seua coexistència amb l’activitat humana
no ha portat beneficis. Així
ho van expressar ahir edils
i representants del sector a
Llavorsí, en una jornada sobre el Piroslife l’últim any en
què la Generalitat rebrà fons
comunitaris per a la gestió
de l’ós.
Així, el representant de
les comarques de muntanya
d’UP, Ignasi Castellarnau,
va valorar que el Piroslife,
que va incloure la reintroducció del mascle eslovè Pyros, “ha estat contraproduent

per als ramaders” i va afegir
que les mesures de protecció
al bestiar han beneficiat els
ramats d’ovelles però no els
de cavalls i vaques. L’alcalde
de Vall de Cardós, Llorenç
Sànchez, creu que aquesta
iniciativa “no ha aportat res
al territori que acull l’ós ni
a la seua gent”. “No és anar
en contra de l’ós, sinó de la
gestió per part de l’administració”, va puntualitzar.
Menys crítica és l’alcaldessa
d’Alt Àneu, Laura Arraut,
que creu que “el problema
de l’ós va començar amb les
reintroduccions fa dos dècades” i creu que el Piroslife
ha servit almenys per pal·liar-lo amb infraestructures
com cabanes de pastors i un
incipient turisme de l’ós.
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CORAL INFANTIL NOVA CERVERA

La Coral Infantil Nova Cervera, al
‘Juguem Cantant’ de Castellar del Vallès
Els cantaires Barrufets i Petits de la Coral Infantil Nova
Cervera van participar diumenge en la celebració de la
trobada Juguem Cantant, organitzada pel Secretariat
de Corals Infantils de Catalunya a Castellar del Vallès.
ULTRA CLEAN MARATHON

La possible absència del sogre del príncep Enric enfosqueix la boda reial
Meghan Markle, la futura esposa del príncep Enric, podria
quedar-se sense padrí. I és que
el sogre d’Enric hauria decidit
absentar-se de la cerimònia per

L’Ultra Clean Marathon culmina la tercera
etapa de Gerri de la Sal a Tremp
El repte esportiu Ultra Clean Marathon d’Albert Bosch
i Nicole Ribera va assolir ahir la tercera etapa de Gerri
de la Sal a Tremp. L’Ultra Clean Marathon consisteix a
recollir el màxim de residus al llarg de 7 maratons.
BISBAT URGELL

no “avergonyir” la seua filla i la
família reial. La decisió vindria
per les filtracions de diversos
mitjans, en les quals s’afirma
que Markle hauria pactat unes

fotos emprovant-se el vestit
del casament i mirant imatges
dels promesos per internet i el
seu pare hauria cobrat més de
110.000 euros.
PAERIA

Tot a punt per a la
celebració de la Festa
de Moros i Cristians
L’Associació de la Festa de Moros i Cristians de Lleida ja està a
punt per posar en marxa l’edició
d’aquest any, que començarà dissabte vinent. Per això, ahir, l’alcalde de la ciutat, Àngel Ros, acompanyat dels regidors Montse Parra,
Paco Cerdà, José María Córdoba,
Dolors López i Carlos González,
va rebre diversos membres de l’entitat i els va desitjar èxit.
INSTAGRAM DANIELLA SEMAAN

Cesc Fàbregas es casa
a Anglaterra amb la
libanesa Daniella Semaan
L’exjugador del Futbol Club Barcelona i actual centrecampista del
Chelsea Cesc Fàbregas va contreure dilluns matrimoni amb la libanesa Daniella Semaan. Així ho va
anunciar ahir el mateix esportista
a les seues xarxes socials amb un
missatge que deia “Noucasat amb
la dona dels meus somnis”. La cerimònia va tenir lloc en un hotel de
luxe al centre d’Anglaterra.

L’arquebisbe d’Urgell confirma deu
joves de la parròquia de Ponts
L’arquebisbe d’Urgell, Joan-Enric Vives Sicília, va administrar dissabte passat el sagrament de la confirmació a
una desena de joves de la parròquia de Ponts en una celebració en què va participar l’alcaldessa, Alba Basomba.

HORÒSCOP
ÀRIES 21-III / 19-IV.
L’estabilitat marcarà una diferència en
la forma en què us tractin amics o col·
legues. Si sou confiables i oferiu suggeriments i
ajuden a la pràctica, guanyareu aliats.

CÀNCER 21-VI / 22-VII.
Si no feu preguntes directes us amagaran coses. Observeu tots els aspectes
d’una situació a la feina o a la llar abans de prendre una decisió.

BALANÇA 23-IX / 22-X.
Poseu més esforç en la manera en què
mireu o presenteu el que sabeu. Explorar les opcions i fer canvis personals marcaran
una gran diferència.

CAPRICORN 22-XII / 19-I.
Es poden fer canvis positius a la llar o
en la forma en què us guanyeu la vida.
Planifiqueu una celebració amb algú que estimeu
o que us ha ajudat.

TAURE 20-IV / 20-V.
Les societats poden sostenir-vos o arruïnar-vos. Oferiu un incentiu i eviteu
que l’obstinació o l’enuig interfereixin amb els
vostres plans. Mantingueu la pau.

LLEÓ 23-VII / 22-VIII.
Confieu en què i qui coneixeu. Allunyeu-vos de situacions i persones inestables. Poseu energia a tirar endavant fent un
treball complet. Es destaca l’amor.

ESCORPIÓ 23-X / 21-XI.
Ser oberts sobre el que voleu o com us
sentiu serà el millor per a vosaltres. Una
vegada sabut on us trobeu, podreu prendre una
decisió adequada.

AQUARI 20-I / 18-II.
Dediqueu més temps i esforç a la llar, a
la família i a les finances personals. No
us enredeu en el dilema d’una altra persona o en
plans extravagants.

BESSONS 21-V / 20-VI.
Concentreu-vos a acabar el que comenceu. No deixeu que ningú us enganyi.
Pareu atenció al que succeeix al voltant. Les demores i les desviacions pertorbaran el dia.

VERGE 23-VIII / 22-IX.
Apreneu sobre la marxa. Veure el que
fan els altres ajudarà quan sigui el vostre torn de presentar i promocionar el que teniu
per oferir. Cuideu la salut.

SAGITARI 22-XI / 21-XII.
Els diners, les societats i mantenir les
coses obertes i honestes serà el millor
per a vosaltres. Si algú està sent evasiu, és millor
que us retireu. Coneixeu els enemics.

PEIXOS 19-II / 20-III.
S’ha de tenir cautela quant a qüestions
de diners, aliances d’empreses o tractar
amb amics propers o parents que us demanen
ajuda.
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PATRIMONI ART

Museus per a tots els públics

Una seixantena d’activitats programades per al Dia i la Nit dels Museus || Hi
participen més d’una vintena d’equipaments de les comarques de Lleida
REDACCIÓ

❘ LLEIDA ❘ Més d’una seixantena
d’activitats repartides entre
més d’una vintena d’equipaments de les comarques de Lleida es realitzaran per celebrar el
Dia Internacional dels Museus,
que es commemora divendres,
i la Nit dels Museus, que tindrà
lloc dissabte. Com ja va avançar
SEGRE (vegeu l’edició de diumenge), els onze equipaments
de la Xarxa de Museus de les
Terres de Lleida i Aran han programat des d’espectacles fins
a tallers de cal·ligrafia medieval, passant per projeccions
audiovisuals.
A més, els qui visitin alguns
d’aquests onze equipaments podran descobrir una peça aliena
a la seua col·lecció permanent.
D’aquesta manera pretenen
remarcar el treball en xarxa
que realitzen. No en va, el
lema d’aquest any és Museus
hiperconnectats. Els casos són
tan curiosos com que el Musèu
dera Val d’Aran exposarà dos
mandíbules i una tíbia d’un dinosaure del Museu de la Conca
Dellà.
La presidenta de la Xarxa,
Carme Bergés, va explicar que
els tres objectius bàsics són connectar aquests equipaments culturals amb el territori, en segon
lloc “ensenyar el patrimoni que
custodiem de manera diferent,
més atrevida i informal, per
captar més públic, bàsicament
jove” i finalment “potenciar els
contactes entre museus” per

PREMIS

Oberta la nova
convocatòria de
Premis Literaris
❘ LLEIDA ❘ La Paeria i l’Institut
d’Estudis Ilerdencs han obert
la convocatòria dels Premis
Literaris 2018 en les dos modalitats d’assaig (Premi Josep Vallverdú) i poesia (Premi Màrius Torres) i el termini
de presentació d’originals és
el 14 de setembre. Al premi
Vallverdú es poden presentar autors amb assajos de
tema lliure escrits en català
i en qualsevol de les modalitats: literari, sociològic, científic, biogràfic, filosòfic.
Està dotat amb 9.000 euros.
Al Màrius Torres, dotat amb
6.000 euros, es poden presentar autors amb poemaris
de tema lliure escrits en vers
i en català.

GUARDONS

Directors i responsables de museus de la Xarxa, amb imatges d’algunes de les seues peces.

enfortir-nos com a Xarxa. A
la capital del Segrià, a més del
Museu de Lleida i el Morera s’hi
han sumat equipaments com
CaixaForum Lleida amb visites
familiars i tallers, el Museu de
l’Aigua amb portes obertes, el
Castell dels Templers amb una
visita teatralitzada, La Panera
amb una activitat familiar, la
Fundació Sorigué amb visites
comentades amb sorpresa inclosa i el Museu Roda Roda,
també amb visites guiades.

FESTIVALS CONCERTS

LES CLAUS

Museus. Ecomuseu de les Valls d’Àneu (Esterri d’Àneu), Museu
Comarcal de Cervera, Museu Comarcal de l’Urgell (Tàrrega), Museu d’Isona i la Conca Dellà, Museu d’Art Jaume Morera (Lleida),
Museu de la Noguera (Balaguer), Museu de Lleida, Musèu dera Val d’Aran (Vielha), Museu Diocesà d’Urgell (la Seu d’Urgell),
Museu Diocesà i Comarcal de Solsona, Museu de Guissona.
Altres equipaments. A Lleida, CaixaForum, Museu de l’Aigua,
Castell dels Templers, La Panera, Fundació Sorigué i Museu Roda Roda. A Agramunt, l’Espai Guinovart.

ARTS ESCÈNIQUES ESTRENES

‘Wohnwagen’
guanya el premi
BBVA de Teatre
❘ BARCELONA ❘ L’e s p e c t ac le
Wohnwagen del Col·lectiu
VVAA va guanyar el premi BBVA de Teatre el 2018,
convocat per la Fundació
Antigues Caixes Catalanes,
amb el suport de BBVA CX.
El premi consisteix en una
gira per Catalunya valorada
en 200.000 euros, i el jurat va
valorar el “risc i el compromís” de la proposta, que explora diferents formes i llenguatges. L’Associació d’Actors i Directors Professionals
de Catalunya va concedir el
premi al millor actor i actriu
als protagonistes d’Alpenstock, Armand Villén i Lara
Salvador.

ARQUEOLOGIA

Excavacions a la
Cova del Tabac
el 28 de juliol

Una de les actuacions que van tenir lloc a Holanda.

Imatge d’un espectacle anterior del Col·lectiu Free’t.

L’escola de música de la Seu
d’Urgell actua a Holanda

La Pobla de Cérvoles acull
l’estrena de ‘Diàleg infinit’

❘ LA SEU D’URGELL ❘ Dinou alumnes
i dos professores de l’Escola
Municipal de Música de la Seu
d’Urgell van participar del 9 a
l’11 de maig passat al XIII Festival de Joves Músics Europeus,
que es va celebrar a la ciutat de
Sneek, a Holanda.

Van interpretar, al costat
d’alumnes de Berga i Puigcerdà, temes de gòspel, rock català
i una havanera. El festival va
acollir uns 6.000 joves de 23
països diferents. D’aquests, un
miler eren de 26 centres musicals catalans.

❘ LA POBLA DE CÉRVOLES ❘ El Cor
Eurídice i el Col·lectiu Free’t
protagonitzaran el 2 de juny
vinent a partir de les 20.30
hores l’espectacle Diàleg infinit en diversos espais de la
Vinya dels Artistes del celler
Mas Blanch i Jové, situada a la

Pobla de Cérvoles. Es tracta
d’un muntatge creat especialment per a aquest enclavament
en el qual els artistes i cantants
de la formació coral buscaran
establir un diàleg amb el paisatge a través de la música, la
dansa i el moviment.

❘ CAMARASA ❘ El Centre d’Estudis del Patrimoni Arqueològic de la Prehistòria de
la Universitat de Barcelona (CEPAP-UAB) ha obert
el termini d’inscripció a la
campanya d’excavació de la
Cova del Tabac, a Camarasa,
que es durà a terme entre el
28 de juliol i el 12 d’agost
del 2018.
El projecte cobreix l’allotjament i la manutenció dels
participants durant tota la
campanya. Els interessats a
participar-hi o rebre’n més
informació poden posar-se
en contacte amb els responsables a través del correu
electrònic cepap@uab.cat.
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JOSEP BORRELL || BARRA LLIURE

privat

Blog: xerric.cat

Els qui manen

l’ascensor

Repàs de la
història agrària

T

al com es pregunten els politòlegs
remugui pels carrers. Un poder econòmic
M. Albertus i V. Menaldo en el seu
que, igual que va permetre que González
estudi Authoritarianism and the
creés l’aparença de la Transició, quan el
Elite Origins of Democracy, un
titella de torn se li escapava del control,
servidor també s’interroga per què la deva organitzar una espantada general un
mocràcia espanyola està derivant cada
mes de febrer perquè les aigües tornessin
cop més cap a l’autoritarisme. Resposta
a mare.
resumida: les elits de la dictadura van deiUn poder absolut de quatre sàtrapes
xar molt ben lligada la Transició amb el
(amb connexions amb els socis del club
disseny tant del sistema electoral i el rol
d’arreu del món) que, de fa un temps s’ha
dels exèrcits com del sistema de control del
cansat de Rajoy, perquè els seus han allarpoder judicial i el Tribunal Constitucional.
gat més el braç que la màniga, i han fabricat
I hi afegiria, amb la facilitació legislativa Han fabricat el
el deus ex machina de Rivera que ha de
perquè el poder econòmic no deixi mai de
desembussar teatralment el clavegueram
manar i que els qui governin s’atenguin a ‘deus ex machina’
i descabdellar la madeixa catalana. Teales conseqüències si mai tenen la tempta- de Rivera que ha
tralment, perquè un cop l’hauran hissat
ció de modificar el seu estatus. El poder de desembussar
fins al podi del poder aparent del govern
econòmic que, a més a més d’ambicionar
de l’Estat, el faran ballar al so de sempre.
El medicaran perquè no s’alteri i li donaran
sempre una riquesa més gran, fa servir tots teatralment el
la corda necessària perquè tragui la brossa
els mitjans del sistema polític que tutela, clavegueram
del camí que el secessionisme ha escampat
especialment els mitjans de comunicació
ja fa massa temps. L’únic dubte que se’ls
de masses per fabricar el relat del que és
veritat i del que és mentida, del que és bo i el que és dolent. planteja, però, és saber amb quant peixet es poden conEl poder econòmic (en aquest club no són més de cinquanta formar els dos milions i escaig de catalans que, de moment
manaires) que, amb el més pur estil del que denunciava no han desistit de la seua dèria, malgrat el bastó que se’ls
el marxisme, alimenta generós els opis de les masses, o, està administrant. Si el peixet no funciona, els socis eufins i tot, de tant en tant, deixa que una certa dissidència ropeus diran alguna cosa si acaben amb les autonomies?

RAMON BAYLINA

L’exconsellera Montserrat Tura va presentar en unes jornades
sobre sindicalisme
agrari a Cervera el
seu llibre República
pagesa. Entre els
assistents a l’acte hi
havia bona part de
la història d’Unió de
Pagesos, de Pep Riera
a Joan Caball, passant per Josep Maria
Besora, i l’exconsellera va comentar que
qualsevol d’ells podia
donar-li lliçons d’agricultura per la qual
cosa es va centrar en
el seu llibre, que prova precisament de
reivindicar el “catalanisme rabassaire”.

A Berlín o a
Brussel·les
El nou president
Quim Torra fa uns
dies que va de bòlid i
per això s’entén que
ahir en la roda de
premsa amb Carles
Puigdemont saludés
des de Brussel·les
quan de fet eren a
Berlín. Fa l’efecte que
serà una legislatura
viatgera.

la imatge
del dia

Constante Aranda
La Generalitat i
l’ajuntament d’Isona
i Conca Dellà impulsen una campanya
per mirar de salvar
els comerços locals
en aquest municipi.

Robert Ortega
El Mollerussa de futbol, que presideix,
aconsegueix l’ascens
a la Primera Catalana
i ho fa quan es compleixen 30 anys del
seu pas per Segona A.

Cinto Abellaneda
Promotor, amb
l’ajuntament, del
vuitè Festival de
Música de Sudanell,
que reunirà al juny
primeres figures de
la música catalana.

La neu no dóna
treva ni al maig
La neu no dóna treva
a les cotes altes del Pirineu, en l’equador d’un
maig inusualment fred.
La caiguda de les temperatures per sota dels
zero graus a la muntanya ha frenat el desgel.
A la foto, una vista de les
pistes d’Espot.

Jordi Terés
Delegat a Lleida de la
Catalana de futbol,
que hauria de contemplar el caràcter educatiu de la categoria
prebenjamina abans
d’expulsar un equip.

