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Ara fa cent anys

Sr. Director:
Al començar l’any 1918, la 

dèbil democràcia espanyola 
feia una passa més, el doc-
tor Humbert Torres i Barbe-
rà deixava de ser alcalde de 
designació reial i passava a 
ser elegit entre tots els regi-
dors que el poble havia votat 
al novembre i així, a Lleida, 
es convertia en el primer al-
calde votat pel consistori, que 
igual que els ciutadans acullen 
la bona notícia que arriba des 
de Madrid el 12 de juny:

“Atendiendo el criterio de 
las Reales Academias de la 
Historia y las Bellas Artes de 
San Fernando una Reial Or-
den de Alfonso XIII declara la 
Seu Vella / Catedral Vieja de 
Lérida Monumento Nacional.”

Aquella tardor de l’any 
1918 el món respirava més 
tranquil, ja que amb la sig-
natura de l’armistici el dia 11 
de novembre,  a les cinc de la 
matinada, en un vagó de tren 
al bosc de Compiègne, a uns 
90 quilòmetres de París, aca-
bava el malson, sobretot de 
les famílies europees que ja 
feia 1.597 dies que estaven en 
guerra. Aquesta guerra euro-
pea, que la trobem descrita 
al llibre El siglo de la revo-
lución de l’historiador Josep 
Fontana, va costar uns deu 
milions de soldats morts i uns 
set milions de civils entre fam 
i metralla. 

Com és sabut, Espanya 
no entrà en la guerra però 
sí que estava lluitant contra 
una pandèmia gripal que en 
un any mataria molta gent. A 
Barcelona els serveis funera-
ris estaven col·lapsats, el 23  
d’octubre ja havien enterrat 
4.748 persones des de prin-
cipi de mes i l’Ajuntament 
havia aprovat un pressupost 
de 1.433.700 pessetes per fer 
front a la malaltia, fins i tot 
el 20 d’octubre instal·lava a 
la muntanya de Montjuïc un 
campament sanitari per des-
col·lapsar els hospitals de la 
ciutat. 

Aquella tardor, les dones de 
carrera es començaven a mou-
re i a Madrid, al despatx de la 
dona de negocis Maria Espino-
sa de los Monteros es decideix   
fundar l’Asociación de Muje-
res Españolas, de la qual van 
ser fundadores Victoria Kent, 
Clara Campoamor, Maria de 
Maetzu, entre d’altres. La seva 
finalitat era aglutinar sòcies 
de caire social, infermeres, 
perruqueres, modistes, noies 
d’entrada a la Universitat...  

Aquella tardor, Francesc 
Cambó presenta al Consell 
de Ministres el seu projecte 
de concessió de delegacions a 
la Mancomunitat de Catalu-
nya, i s’acull als catorze punts 
del discurs del president Wil-
son sobretot on fa referència 
al reconeixement dels drets 
dels Pobles per part dels Es-
tats. Com és natural, els bas-

LA CARTA DEL DIA

SR. DIRECTOR:
Les paraules poden tenir un o més signifi-

cats (paraules homònimes) i d’altres d’un sol 
significat però dites de diferents maneres 
(sinònimes). Però també hi ha paraules que 
igual que les simbologies, dibuixos i signes 
comencen tenint un significat però acaben 
desvirtuant-se al llarg dels processos histò-
rics o culturals i, de vegades, per interessos  
acaben adquirint un significat incomplet o 
un altre de diferent, cosa que demostra el 
poder del llenguatge i la comunicació (les 
lletres són més importants del que sembla). 
Com a exemple la paraula democràcia, 
tan repetida a conveniència, que, vista la 
seva aplicació en política i societat, costa 
creure si gaudim de democràcia real. Tant 
en política com en societat o per internet es 
parla de democràcia sempre que es calli o 
es doni la raó en tot a qui la proclama; ans 
al contrari, es veten i bloquegen comen-

taris i opinions que no agraden per tal de 
no quedar en evidència, es fuig d’estudi o, 
en casos pitjors, es pressiona directament 
o sibil·linament. També es parla de demo-
cràcia quan en conteses electorals guanya 
l’opció política que interessa però també 
guanyen opcions que no convenen o no 
interessen, llavors es diu que guanya el 
feixisme (una altra paraula desvirtuada 
sense saber el seu real significat) i perd el 
poble (aquest també molt apropiat per a un 
sector que diu parlar en el seu nom). Però, 
si Cantinflas a la pel·lícula Su excelencia 
deia que és de costum marxar quan s’es-
colten opinions que no agraden, també és 
cert que la gent pot votar opcions suïcides 
o imprudents (segons el punt de vista des 
d’on es miri), més per castigar opcions que 
no han fet els deures per amples adscripci-
ons ideològiques. Coses de la democràcia 
(la seva?). Veurem.

TONI YUS 

Coses de la democràcia

Sí
No
Ns

PREGUNTA:

Teniu previst assistir  
al Festival Doctor 

Music?

Fanal inclinat 
a Pardinyes
“Així de tort 
va aparèixer 
un dia aquest 
fanal de la plaça 
Joan Vilagrasa 
de Pardinyes”, 
diu el nostre 
lector. “Esperem 
que la brigada 
municipal no 
tardi gaire 
temps a tornar 
a redreçar-lo”, 
afegeix Francesc.

FRANCESC BUJ. LLEIDA

cos no volen ser menys i fan 
passes en la mateixa direcció, 
així com els gallecs. El pro-
jecte de Cambó es refusat i el 
15 de novembre s’organitza a 
Barcelona una manifestació 
per entregar a la Mancomuni-
tat el resultat del plebiscit dels 
ajuntaments vers l’Autonomia 
de Catalunya, en la qual Ma-
cià demanava: “Llibertat per 
Catalunya fins a aconseguir la 
Independència.”

Són temps de construir pan-
tans com el de Sant Antoni a 
tocar de Tremp, de construir 
carreteres com la de Balaguer 
–Alfarràs, de la Gramàtica 
catalana de Pompeu Fabra, 
comença el tractament de des-
preniment de retina amb Igno-
puntura, a Lleida es contrueix 
el “matadero”, la piscina pú-
blica del Camp d’Esports i que 
el dia 19 de juliol se subhasta 
la col·locació de les llambordes 
al pont del riu amb 19.684,04 
pessetes de pressupost.

JOSEP SEGUÉS LLADONOSA 

A l’equip de govern  
de Torrefarrera 

Sr. Director:
De forma urgent, li remeto 

uns breus aclariments sobre 
l’escrit que l’equip de govern 
de la localitat de Torrefarrera 
va publicar divendres passat, 
dia 21. 

Sense cap ànim de crear un 
fòrum de debat, ja que amb 
els qui són o es fan els cecs 
davant dels problemes, bus-
cant culpabilitats alienes, són 
o es fan els sords davant de les 
justes demandes dels ciuta-
dans, i el que sí que no són és 
muts, encara que volguessin 
ser-ho de vegades, ja que di-
uen i prometen el que després 
no compleixen. Malgrat això, 
no és procedent buscar el que 
acabaria sent, inevitablement, 
“una conversa de sords”.

El desgastat argument que 
utilitzen de forma reiterada, 
davant de qualsevol deman-

da meva és que he estat du-
rant quatre anys regidor. És 
cert i mai no ho vaig ocultar, 
el que sí que també és cert és 
que alguns complim, ja que en 
acabar la legislatura no m’he 
tornat a presentar en llocs de 
possible elecció. En concor-
dança amb el que fa decennis 
que defenso, els polítics de 
tots els nivells haurien d’estar 
un màxim de dues legislatures 
en actiu, vuit anys, i després 
tornar a les seves professions 
per restablir el contacte amb 
les realitats dels ciutadans 
corrents, cosa que d’altres 
persones no volen o poden 
practicar.

S’“oblida” interessada-
ment l’equip de govern que 
governant el grup del PSC a 
l’ajuntament de Torrefarrera, 
amb els escindits de CiU, que 
expliquin el perquè d’aquesta 
escissió, vaig ser jo personal-
ment el que va presentar escrit 
de denúncia davant d’aquest 
Ajuntament per les inundaci-

ons. Reclamava solucions i, 
per mitjà d’aquesta demanda 
és com vaig poder esbrinar 
el que havia succeït i la res-
ponsabilitat de CiU, que va 
governar durant setze anys 
ininterrompudament, preci-
sament quan es va urbanitzar 
la zona inundable.

Tornen a buscar culpables 
en els altres, quan diuen que 
va ser una resolució judicial 
la causant del retard en l’exe-
cució de les basses de decan-
tació. I és també parcialment 
cert, ja que quan la justícia 
obliga a anul·lar un acte és 
perquè els qui ho van conce-
bre, ho van fer saltant-se la 
normativa legal, però, clar, 
els culpables són sempre els 
altres, mai els que no van tenir 
capacitat per fer-ho bé.

Finalment, m’agradaria 
concretar que el meu escrit 
anterior va ser remès el mes 
d’agost passat, després d’un 
emprenyament generalitzat 
dels veïns per les recents inun-
dacions sofertes. Diuen d’uns 
quants veïns, quan encara que 
en fos un de sol seria suficient 
perquè assumissin les seves 
responsabilitats, i més, quan 
havia transcorregut molt poc 
temps des que l’alcalde, en de-
claracions públiques, havia 
dit: “S’acabaran les inunda-
cions.” Era lògic i raonable 
aquest emprenyament, o no?

Així doncs, un equip de go-
vern ha de governar però per 
a tots i cadascun dels veïns 
de la localitat, ha d’assumir 
la seva responsabilitat davant 
de qualsevol problema que se 
li plantegi per qualsevol veí 
afectat, no ha de buscar justi-
ficacions o culpabilitats en els 
altres, sinó que ha d’afrontar 
les pròpies.

Espero i desitjo que l’actual 
equip de govern camini per 
aquest camí en el qual, no ho 
dubtin, podran comptar sem-
pre amb la meva col·laboració 
i en cas contrari, amb la meva 
persistent denúncia allà on si-
gui necessari.

JOSÉ LUIS RAPOSO TOJA. 
TORREFARRERA

sortigosa
Resaltado
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 ■tercera catalana grup xiv

 7 solsona b

 0 butsènit

El Solsona B escombra 
clarament el Butsènit
solsona b: Al. Colell (Soria, 70’), Ballara, Plans, 
Pujol, Pijuan (F. Colell, 46’), Mota, Ai. Colell, Escolíes 
(Abdu, 58’), Aresté (Morales, 58’), Pallarés (Moreno, 
70’), Vendrell.

butsènit: Haensel, Villanueva, Bia, Eroles, Rostas, 
Bumbar, Boufra, Cevallos, Himbernón (Farcas, 46’), 
Soto (Rakoczi, 34’), Pacurariu.

gols: 1-0, min.1. Escolíes. 2-0, min.12. Escolíes. 3-0, 
min.22. Pallarés. 4-0, min.32. Pallarés. 5-0, min.42. 
Pallarés. 6-0, min.69. Pallarés. 7-0, min.83. Moreno.

Àrbitre: Sangrà Miquel.

El Solsona B va escombrar el Butsè-
nit en un partit dominat de principi 
a fi pels locals. Pallarés, amb quatre 
gols, Escolíes amb un doblet i un gol 
de Morenor van completar la gole-
jada local.

 3 verdú

 8 vva. de l’aguda

Pòquer de gols de 
Niang per al Vilanova
verdú: Diarra, M. Cisse, Roselló, Bazán, Bertran, 
Douz, Constantinescu (Peralta, 62’), Boukha-
lkhal (Pérez, 32’), Cucerzan (Bellver, 70’), L. Cisse, 
Xuriguera.

vilanova de l’aguda: Mascó, Torremorell, A. 
González, C. González, Audet, S. Bernaus (L. Gon-
zález, 86’), Reig, Cortina, Niang, Brusi (Dimitrov, 
54’), J. Bernaus.

gols: 0-1, min.20. S. Bernaus. 0-2, min.25. Niang. 
0-3, min.37. Brusi. 1-3, min.42. M. Cisse. 1-4, min.44. 
Niang. 1-5, min.47. Niang. 2-5, min.60. Douz. 2-6, 
min.72. J. Bernaus. 3-6, min.78. Pérez. 3-7, min.80. 
S. Bernaus. 3-8, min.85. Niang.

Àrbitre: Boix Álves. Va expulsar per roja directa 
el local Roselló i per doble groga el local Bertran.

El Vilanova de l’Aguda va golejar 
el Verdú al dominar gran part del 
matx. Després d’una primera part 
amb molts gols (1-4, 44), la segona 
va seguir amb la mateixa tònica. Ni-
ang va ser el més desequilibrant a 
l’anotar quatre dels vuit gols. 

 2 la seu d’urgell

 0 treMp

La Seu sentencia el 
partit en 45 minuts
la seu d’urgell: Escolà, Sort, Peña, E. Colell, 
Rivero (Grau, 63’), Ja. Roelas (Rodríguez, 55’), J. 
Colell (Cobo, 55’), Tarrés, Ferreira (Jo. Roelas, 55’), 
Mairal, Castillejo (Alart, 45’).

treMp: Armada, El Madani, Railean, Vergés, Gon-
çálves, Ribeiro, Betriu, Farré, Syulyush (Buhai, 47’), 
Bacardit, Colom.

gols: 1-0, min.17. Tarrés. 2-0, min.44. J. Colell. 

Àrbitre: Rusca Muñoz.

La Seu d’Urgell va derrotar el Tremp 
després d’una gran primera meitat 
en la qual Tarrés va avançar els lo-
cals (1-0, 17) i J. Colell va sentenciar 
abans del descans (2-0, 44). 

 3 torregrossa

 1 torÀ

El Torregrossa supera 
amb autoritat el Torà
torregrossa: V. Pérez, Buira, Teixidó (Zhong, 
74’), Coulibaly, Solsona (Cases, 74’), Diakite, Ca-
marasa (Puig, 70’), Iglesias (Capdevila, 63’), Reche 
(Gorrochategui, 63’), Vall, C. Pérez.

torÀ: Pons, Rial, Coletas, Argerich, Riera, Fuste-
gueres (Puig, 74’), Torres, Castellana (González, 
63’), Miramunt, Bagà, Cepero.

gols: 1-0, min.23. Solsona. 2-0, min.48. Buira. 3-0, 
min.60. Iglesias. 3-1, min.79. González. 

Àrbitre: Puscasu.

El Torregrossa va dominar clarament 
davant d’un Torà que va retallar dis-
tàncies quan el partit ja estava sen-
tenciat (3-1, 79’). ✑ Miquel pascual

 3 pobla

 0 ivars d’urgell

El Pobla derrota l’Ivars 
amb contundència
pobla: Bellera, J. Molleví, R. Ben (Turch, 75’), Peroy 
(Farré, 65’), M. Molleví, López (Plana, 55’), Juangran, 
Llebot, Martínez, El Yazidi (Benbammou, 65’), Turch 
(F. Ben, 75’).

ivars d’urgell: Toth, Balea, X. Atero, Badía, G. 
Atero, Bourass, A. Atero, Vilalta, Djitte, Manneh, 
Fahham.

gols: 1-0, min.69. Benbammou. 2-0, min.72. Turch. 
3-0, min.79. Molins. 

Àrbitre: Zaballos Sauri.

El Pobla va derrotar l’Ivars en un 
matx que van dominar els locals de 
principi a fi, malgrat que el primer 
gol va arribar tard. ✑ jordi Mauri

  2 rialp

 0 oliana

El Rialp venç l’Oliana
rialp: Benet (Salón, 46’), Semino, Moldovan (Ju-
bany, 58’), Caselles, Galí, Ovando, Altieri, Benavent, 
Hurtado (Alejandro, 46’), Sánchez, Julià.

oliana: F. Espuga, G. Bullich, Ruiz (Ferreira, 81’), 
Chennoufi, Bernaus, Pujantell, Martín (O. Espuga, 
57’), Ben, Ribera, Bentoldrà (C. Bullich, 57’), Reig.

gols: 1-0, min.14. Caselles. 2-0, 37. Caselles.

Àrbitre: Seuma Perat. Va expulsar per doble amo-
nestació els visitants Ben i Chennoufi.

El Rialp derrota l’Oliana (2-0) gràcies 
a un doblet de Caselles a la primera 
meitat.

 0 guissona b

 1 bellcairenc

Pérez dóna la victòria
guissona b: Puig, Bosch, Adrià, Bahloul (Or-
telecan, 69’), Tsyuper, Josep (López, 46’), Diouf, 
Zamora (España, 67’), Tsvyatkov (Sangare, 46’), 
Mas, Vilardell.

bellcairenc: Guix, Armengol, R. García, G. Fonta-
net, G. García (Font, 88’), Pérez (Navau, 69’), Bergé, 
D. Ciobanu (G. Ciobanu, 55’), Badía, A. Fontanet, 
Gallardo (Díaz, 66’).

gol: 0-1, min.19. Pérez. 

Àrbitre: Arbós López.

El Bellcairenc venç per la mínima el 
Guissona B amb una diana de Pérez.

  0 tornabous

 0 ponts

Empat sense punteria
tornabous: A. Balasch, Camats, J. Balasch, Bor-
toló, Isla, Cahelles, Batalla (Benet, 80’), Bernades 
(Santiveri, 55’), Lakhloufi, Rius, Orno (Novell, 85’).

ponts: Ramon, Duró, M. Terré (S. Terré, 77’), O. 
Parra, Pérez, Martos (Sabando, 65’), J. Parra, Torra, 
Gil, Mendela, Chaer. 

Àrbitre: Álvarez Contreras.

Tornabous i Ponts no van marcar en 
un duel igualat que va acabar sense 
gols. ✑ joel bortoló

Un jugador de l’Angulària intenta controlar l’esfèric.

SEGRE TàRREGA

Triomf còmode 
per seguir a  
la part alta

rAmon oromí
❘ ANGLESOLA ❘ L’Angulària va der-
rotar el Bellpuig en un encon-
tre molt igualat però que li va 
permetre mantenir la imbatibi-
litat a casa i els set punts de dis-
tància amb la Seu. El partit va 
començar amb un gol matiner 
de Ximénez, que va avançar 
els locals en la primera ocasió 
del matx (1-0, 2). El Bellpuig va 
pressionar però no va aconse-
guir empatar fins que Baiget, ja 
en la segona meitat, va marcar 
el segon per als d’Anglesola (2-
0, 75).

Malgrat el resultat, el Bell-
puig va lluitar per puntuar però 
els gols van decantar la balança 
a favor de l’Angulària, que ja 
suma 39 punts i acaba l’any com 
a líder del grup.

angulÀria bellpuig

2 0
Álvarez, Riba, 
Belhadji, Ospina, 
Baiget, Ximénez, 
Sahel, Teixé, Arrufat, 
Gallart, Mané.

canvis: Gutiérrez per 
Teixé (45’), Segués per 
Sahel (67’).

Ribera, Bustamante, 
Vilalta, Segura, Casals, 
Salla, Camara, Huguet, 
Moulal, Canela, Lefter.

canvis: Lekfif per 
Huguet (80’), Kamara 
per Moulal (80’), Ruiz 
per Vilalta (85’), García 
per Casals (85’).

gols: 1-0, Ximénez (2’). 2-0, Baiget (75’). 

Àrbitre: Pastor Lapieza.

incidències: Partit corresponent a la jornada 16 
del Grup 14 de la Tercera Catalana, disputat al 
Municipal d’Anglesola.

tercerA cAtAlAnA xiv. jornAdA 16

z  L’Angulària va acabar l’any com 
a líder del grup i ho va certificar 
amb la victòria a casa contra el 
Bellpuig (2-0), i ja suma un total 
de 39 punts amb tan sols una der-

rota i amb la imbatibilitat a casa. 
El segueix de prop la Seu, que 
també va sumar els tres punts al 
vèncer el Tremp com a locals (2-0) 
i es queden a set punts de marge 

amb l’Angulària, amb 32. Puja a 
la tercera plaça el Solsona B, amb 
30, al golejar el Butsènit (7-0) i 
gràcies a l’empat entre Tornabous 
i Ponts (0-0). 

L’Angulària acaba l’any com a líder ferm

Classificació general Casa Fora Resultats

Bellcairenc - La Seu
Tremp - Bellpuig
Angulària - Verdú

Vva. l'Aguda - Ponts
Tornabous - Torregrossa

Torà - Solsona B
Butsènit - Rialp

Oliana - Pobla Segur
Ivars d'Urgell - Guissona B

Pròxima jornada

1 Angulària 39 16 12 3 1 48 14 28 10 9 1 0 37 4 11 6 3 2 1 11 10
2 La Seu 32 16 10 2 4 32 21 17 7 5 2 0 19 8 15 9 5 0 4 13 13
3 Solsona B 30 15 9 3 3 36 22 23 10 7 2 1 26 11 7 5 2 1 2 10 11
4 Ponts 29 16 8 5 3 28 15 6 4 2 0 2 6 5 23 12 6 5 1 22 10
5 Tornabous 29 16 8 5 3 27 17 19 10 6 1 3 17 11 10 6 2 4 0 10 6
6 Torregrossa 28 15 8 4 3 37 21 10 8 2 4 2 17 12 18 7 6 0 1 20 9
7 Oliana 26 16 6 8 2 35 26 16 8 4 4 0 22 11 10 8 2 4 2 13 15
8 Pobla Segur 26 16 7 5 4 37 29 18 9 5 3 1 25 11 8 7 2 2 3 12 18
9 Torà 23 16 7 2 7 32 25 13 8 4 1 3 13 8 10 8 3 1 4 19 17
10 Bellpuig 22 15 6 4 5 25 20 3 1 1 0 0 3 0 19 14 5 4 5 22 20
11 Tremp 21 16 5 6 5 27 27 9 6 2 3 1 12 7 12 10 3 3 4 15 20
12 Ivars d'Urgell 19 16 5 4 7 27 33 15 10 4 3 3 18 14 4 6 1 1 4 9 19
13 Guissona B 17 16 5 2 9 21 29 13 9 4 1 4 13 13 4 7 1 1 5 8 16
14 Vva. l'Aguda 13 15 3 4 8 23 42 4 7 1 1 5 7 23 9 8 2 3 3 16 19
15 Butsènit 12 16 3 3 10 17 37 11 10 3 2 5 15 19 1 6 0 1 5 2 18
16 Rialp 9 16 2 3 11 22 47 6 10 1 3 6 15 26 3 6 1 0 5 7 21
17 Bellcairenc 8 16 1 5 10 18 44 4 7 0 4 3 9 16 4 9 1 1 7 9 28
18 Verdú 7 16 1 4 11 29 52 1 8 0 1 7 15 33 6 8 1 3 4 14 19

Guissona B - Bellcairenc 0-1
La Seu - Tremp 2-0
Angulària - Bellpuig 2-0
Verdú - Vva. l'Aguda 3-8
Tornabous - Ponts 0-0
Torregrossa - Torà 3-1
Solsona B - Butsènit 7-0
Rialp - Oliana 2-0
Pobla Segur - Ivars d'Urgell 3-0

 EquiP Pt J G E P GF GC Pt J G E P GF GC Pt J G E P GF GC

sortigosa
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sortigosa
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Cercle

Entre tots fem Cercle! Totes les imatges a 
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Què és Cercle? Un punt de trobada entre lectors i teleespectadors de SEGRE i Lleida TV. 
També ens pots trobar al programa Cafeïna de Lleida TV.
Com participar-hi? Tria la secció que més t’agradi i envia’ns fotos, felicita un familiar o amic, participa i guanya en concursos... i fins i tot 
pots ser el protagonista del reportatge que tu mateix ens proposis. Les felicitacions s’han d’enviar amb 3 dies d’antelació a la data de la seva 
publicació, com a mínim, acompanyades de la identificació de la persona que les envia (nom, adreça, DNI i telèfon de contacte).

Fax: 973 246 031c/del Riu, 6. 25007 Lleida cercle@segre.com www. segre.com

NOVETATS EL MÉS VIST

Com cada any, quan s’atansa el final, al web de SEGRE 
publiquem el nostre anuari particular amb el més rellevant 
i llegit del web. Recordeu el que va passar al gener i es va 
convertir en viral? I a l’abril? Recordeu quan us vam explicar 
en exclusiva que Ros deixava l’alcaldia? Doneu un cop d’ull a 
aquest repàs de les millors notícies, galeries d’imatges i els 
reportatges i entrevistes més impactants.

El trobareu a la mateixa portada de SEGRE.com

Al web:

• SEGUIMENT en directe dels talls de carreteres i marxes 
lentes pel 21-D

• Passa 9 hores a Andorra i li facturen 3.000 € de mòbil

A Facebook:

• Cardiologia de l’Arnau, entre les millors de l’Estat

• Els agents rurals abaten un senglar a Lleida

A Twitter:

• En directe, els avanços del Doctor Music

• L’advocat de Sixena envia un article de la periodista de 
SEGRE Anna Sàez a Fiscalia1. Obriu el codi!

Anuari 2018

Trobada de Nadal d’exjugadors i directius del Club de Futbol de Tremp, per celebrar les festes. Felicitats!!
Moltes felicitats, que passis un gran 
dia de part de tota la família.

La Ivett compleix 16 anys. Tota la 
família et desitja moltes felicitats!!

Participa-hi i guanya: El meu Nadal

Bon Nadal, els desitja Aina Poch (5 anys) als lectors de SEGRE amb aquest dibuix 
multicolor, en què apareix amb la seua germana, un arbre i, evidentment, molts regals.

Família feliç. Arlet Poch, de 5 anys, reuneix tota la família al costat de l’arbre de Nadal, 
coronat per una gran estrella. Al fons, el tió espera que arribi aquesta nit.

Esperant.
Marc Pertuz 
(5 anys) 
espera 
impacient 
l’arribada del 
Pare Noel i 
tots els seus 
regals.

Concurs de dibuix. Si tens fins a 10 anys, envia’ns el 
teu dibuix sobre el Nadal pujant-lo al web o enviant-lo 
a cercle@segre.com fins al 24 de desembre. Hi haurà 
dos categories i un premi per a cada una: entrades per 
al guanyador i família per a PortAventura Park.

Els guanyadors es publicaran el dia  
27 de desembre.

Bases i dibuixos a 
segre.com

Amb la col·laboració 
del Patronat de 
Turisme de Salou

sortigosa
Resaltado
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