
La Guàrdia Civil va confiscar 
aquest dijous 64 parells de sa-
batilles com a resultat de la ins-
pecció fiscal conjunta per part 
d’efectius de la Guàrdia Civil de 
les unitats de Tàrrega, Alcarràs i 
de Lleida. Són sabatilles espor-
tives marca Adidas de diversos 
models, suposadament falsifica-
des i valorades aproximadament 
en 5.000 euros, les quals fabrica-

des al sud-est asiàtic, es troba-
ven en un establiment tèxtil de 
la localitat de Tàrrega. El propi-
etari del mateix, I.T., de 41 anys 
d’edat, de nacionalitat ucraïnesa 
i veí de Tàrrega, és investigat per 
la suposada comissió d’un Delic-
te Contra la propietat industrial.  
Els agents van comprovar que 
no corresponien a la marca tot i 
portar el logotip oficial.

Confisquen 64 parells de 
sabatilles falsificades a 
Tàrrega valorades en 5.000€

FOTO: Guàrdia Civil / El material està valorat en 5.000 euros

Mor el conductor d’un 
cotxe en un accident a 
Sant Guim de Freixenet
És un veí del municipi de 31 anys
El conductor d’un cotxe va morir ahir en xocar amb un 
camió a la B-100 a Sant Guim de Freixenet (Segarra) quan 
circulava en sentit nord.

Sant Guim de Freixenet
ACN/REDACCIÓ
L’accident va tenir lloc al quilòme-
tre 3,5 de la carretera a les 13.38 
hores. La víctima mortal és un veí 
de Sant Guim de Freixenet de 31 
anys. Es tracta de G. F. C. i segons 
va informar ahir el Servei Català 
de Trànsit (SCT), el conductor del 
cotxe va envair el sentit contrari i 
va xocar contra el camió. Per la se-
va banda, el conductor del camió 

va resultar il·lès i va donar negatiu 
en la prova d’alcoholèmia. 

Els Mossos d’Esquadra van re-
bre l’avís i van activar un total de 
cinc patrulles. També es van des-
plaçar cinc dotacions dels Bom-
bers de la Generalitat i tres ambu-
làncies del Sistema d’Emergències 
Mèdiques (SEM). La B-100 es va 
tallar en els dos sentits de la mar-
xa durant una hora. 

El SCT va informar que amb 

aquesta víctima ja són 37 les per-
sones que han mort en accidents 
de trànsit a la xarxa viària interur-
bana de Catalunya aquest any. El 
nombre de víctimes mortals re-
presenta un decrement del -28% 
respecte el mateix període de 
l’any passat. Malgrat aquesta dis-
minució en la sinistralitat, el SCT 
va alertar que no s’ha d’abaixar la 
guàrdia i que cal conduir amb la 
màxima atenció i prudència per 
prevenir qualsevol incidència a la 
carretera. Del total, un terç són 
col·lectius vulnerables amb 7 mo-
toristes, 2 ciclistes i 3 vianants.

FOTO: Trànsit/ Imatge d’ahir del estat en què va quedar el vehicle després de l’accident mortal
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Apaguen dues 
xemeneies a 
Isona i Conca 
Dellà i Golmés
Els Bombers de la Generalitat 
van apagar ahir dues xemene-
ies. A les 10.26 van rebre l’avís 
d’un foc en una casa d’Isona 
i Conca Dellà que no va cau-
sar danys. A més, a les 18.28 
hores van acudir fins al carrer 
Capçada de Golmés per un foc 
de la xemeneia a la planta bai-
xa sense ferits.

Dues persones van ser ateses 
ahir en caure amb el seu vehicle 
i quedar bolcat. L’avís es va rebre 
a les 20.38 hores a la Avinguda 
de la Fira a Mollerussa. Fins al 
lloc dels fets es van desplaçar 
dues dotacions dels Bombers i 
segons la persona que va trucar 
per telèfon al 112 van sortir pel 
seu propi peu sense saber si hi 
havia més. Una ambulància va 
atendre als ferits en estat lleu.

Atenen dos ferits al 
bolcar amb el cotxe 
a Mollerussa
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Medalles pels nous confrares de La Somereta
La parròquia de Sant Salvador de Pardinyes va acollir l’Eucaristia i acte de benvinguda amb entrega de 
medalles als 14 nous confrares de la Confraria de ‘La Somereta’.

Alumnes de la Pobla, a Riga
Sis alumnes de 2n d’ESO, dos professores d’anglès i el professor de 
dibuix de l’Institut de la Pobla de Segur han participat a l’escola 
Zakumizas de Letònia en la segona trobada Erasmus K2+ amb el 
títol ‘I learn_ ergo I am’.

Entrega de diplomes per als forners TOP
L’antiga fàbrica Damm de Barcelona va acollir l’entrega de diplomes als forners TOP de la ruta del Bon 
Pa de Catalunya 2019, un total de 62, entre els quals cinc lleidatans.

Comença la XIV Feria del Marisco Galego
L’esplanada del Camp d’Esports de Lleida va acollir ahir la inauguració de la XIV Feria del Marisco 
Galego a Lleida.

Moltes felicitats Laia!!!
“Moltes felicitats Laia en el teu 8è aniversari, la família t’estima 
molt. Ets la nostra reina”. 
“Per molts anys Laia; les tates et desitgen un feliç aniversari!”. 

VIDA SOCIAL
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

rcolomina
Resaltado



En la presentació del llibre d’en-
trevistes sobre Lleida del perio-
dista Jordi Sebastià, l’ambaixador 
del Regne d’Espanya al Principat 
d’Andorra, Àngel Ros, es va de-
mostrar com l’autèntica estrella 
de l’esdeveniment. Primer, per-
què tothom que el saludava ho 
feia utilitzant la fórmula “alcal-
de”. Segon, perquè amb ell va ar-
ribar la pluja, “gran notícia per als 
pagesos”, deia. I tercer, perquè va 
mostrar molta diplomàcia davant 
les preguntes més incòmodes. 

JA HI SOM 
TOT@S 
| Maria Rosa 
Ball Papiol
@mrosaball |

Bodes civils
Quan ets membre d’una can-
didatura municipal penses 
que, si surts de regidora o re-
gidor, què és el que pots apor-
tar a la ciutat i a la ciutadania 
(sigui des del govern o des de 
l’oposició) a més de conèixer 
el funcionament de l’adminis-
tració local. No ens ve al cap 
que una de les tasques que 
té encomanada l’alcalde de 
qualsevol ciutat és la de cele-
brar matrimonis civils i que els 
regidors i les regidores els ce-
lebren per la seva delegació. 
El primer cop que t’ho diuen, 
et sorprèn, et diuen que és un 
acte solemne i oficial i llavors, 
tot de cop, et ve l’ensurt que 
has d’exercir de capellà o ca-
pellana civil, ai las!! Quina res-

ponsabilitat! Què em poso? 
Què dic? Quantes persones 
aniran a la boda? A més de 
llegir molt ben llegits tres ar-
ticles freds, explico els contin-
guts?... i, tot seguit, busques 
desesperadament els regidors 
experimentats; si llegeixen 
algun text... si fan sermons... 
Al cap d’un temps, te n’ado-
nes que és una tasca agraïda 
i feliç. Hi ha de tot, però la 
immensa majoria dels contra-
ents es casen amb la llum de 
la felicitat als ulls, com les se-
ves famílies i a voltes, amb fills 
o nets petits rondant. Desco-
breixes que si els crides abans 
i prepares la cerimònia amb 
ells, tot es més fàcil, és la seva 
historia vital. 

Hi ha de tot, però, 
la immensa majoria 
dels contraents 
es casen amb la 
felicitat als ulls 

D’AQUÍ I D’ALLÀ

L’alumnat de quart d’ESO del 
Col·legi M. Immaculada de 
Tremp han quedat tercers en 

el concurs internacional Wisibi-
lízalas organitzat per Universitat 
Pompeu Fabra de Barcelona, i en 
el qual hi participaven escoles de 
tot Espanya i tot Sud-Amèrica. 

Es van plantejar un repte: par-
ticipar en aquest concurs que 
consistia a crear una pàgina 

web, per donar a conèixer i res-
saltar la tasca que porten a terme 
diverses dones en l’àmbit cien-
tífic i tecnològic. Per fer aquesta 
tasca van fer un projecte inter-
disciplinari en què intervenien 
les matèries de català, castellà i 
informàtica. Després de treba-
llar-hi durant aproximadament 
un mes i mig, el resultat ha estat 

la pàgina web Smartwomen: el 
demà te nom de dona. Han en-
trevistat a físiques, cardiòlogues, 
ginecòlogues, biotecnòlogues, es-
tudiants de medicina, estudiants 
guardonades amb el tercer premi 
de Catalunya de creació d’APPS, 
especialistes en telecomunicaci-

ons i altres enginyeries... Durant 
el projecte l’alumnat ha complert 
els objectius marcats entre tots: 
la lluita contra els estereotips que 
associen el treball en ciència i tec-
nologia amb el gènere masculí, 
generar reflexió sobre la visibilitat 
de les dones en la ciència i la tec-
nologia, aprendre a treballar en 
equip, millorar els coneixements 
lingüístics, descobrir diferents 
perfils i formacions i carreres pel 
futur de l’alumnat. 

No cal dir que tota la comu-
nitat educativa del Col·legi 
i , en especial l’alumnat de 

quart d’ESO, estan molt i molt sa-
tisfets per la recompensa a una 
feina ben feta. El dissabte 1 de 
juny, es recollirà el premi a Bar-
celona.

El centre Maria Immaculada 
de Tremp, tercer en un 
concurs internacional

FOTO: Col·legi Maria Immaculada. Tremp

Els alumnes 
van dissenyar 
una web sobre 
les dones            
i la ciència
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El periodista va presentar ahir el 
llibre La ciutat invisible, un seguit 
d’entrevistes que permetran conèi-
xer molt millor els darrers 10 anys 
de la ciutat de Lleida.

Va respondre a la querella de TV3 
contra ell tot dient-li al director que 
si arriba a la Moncloa no donarà un 
euro a la cadena. “Resi perquè tor-
ni a guanyar Sánchez”, va dir.

El secretari de la Conferència Epis-
copal va mostrar el suport al bisbe 
d’Alcalà, que va promoure cursets 
per curar els homosexuals, perquè 
és una curació “espiritual”.
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