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En aquesta secció només es publicaran les cartes que vagin acompanyades d'una completa identificació de l'autor (nom, adreça, DNI
i telèfon, si fa al cas), tot i que, si es demana, és possible la firma sota pseudònim o inicials. SEGRE no tornarà els originals i si la seua
extensió passa de 20 linies (1.200 caràcters), es reserva el dret de resumir-los.

LA CARTA DEL DIA

Talent colgat
SR. DIRECTOR:
Aquest noi, aquesta nma, té molt de
talent. Arribarà lluny, es diu. Quan
es fa una declaració d'aquesta mena
es fa en el sentit que el talent que se li
reconeix a algú és quelcom propi de
la persona lloada.
Quan Israel va abandonar Egipte
deixant enrere l'esclavitud i va començar el pelegrinatge vers la Terra
Promesa sota la direcció de Moisès,
el Senyor va començar a instruir el
seu poble com havien d'adorar-lo. A
l'arribar al Sinaí Déu va gravar en
dues taules de pedra el que s'anomena
els Deu Manaments, que són el resum
dels principis morals i ètics que han
de caracteritzar el seu poble. A més,
havia de donar-li instruccions precises
per estructurar la pràctica religiosa
que havia d'estar centrada en el tabernacle, que seria el lloc visible de
la presència invisible de Déu entre el
seu poble. També s'havia de definir el
sacerdoci, les vestidures sacerdotals i
una pràctica religiosa molt elaborada.
Per fer-ho es necessitarien mans expertes per fer realitat el di~seny que
Déu li va donar a Moisès. Es aquí on
es posa de manifest si els dons que
tenen les persones són innats o rebuts.
"I el Senyor va parlar a Moisès di-

ent: Mira he cridat pel seu nom Bessale!..., i l'he omplert de l'Esperit de
Déu, amb saviesa i intel·ligència, i
amb coneixements per fer tota mena
d'obra d'art, per idear dissenys, per
treballar amb or i amb plata i amb
bronze, i per tallar pedra d'encast i
per tallar fusta i per tota mena d'obra
d'art. I heus aquí, jo mateix poso amb
ell Oholiab ... , i he posat saviesa en el
cor en tots els qui són savis d~ cor, i
faran tot el que t'he manat" (Exode
31: 1-6). Déu concedeix talents artístics tant a homes com a dones per fer
tots els elements dels tabernacles i les
vestidures sacerdotals. Si com diu la
Bíblia els talents que tenen els homes
els han rebut de Déu, els qui els tenen
no poden envanir-se com si fossin de
la seva collita. El més lògic seria que
li donessin gràcies pel regal rebut.
Jesús tracta el terna dels talents en
el que es coneix com la paràbola dels
talents (Mateu 25: 14-30). Malgrat
que el diccionari defineiXi paràbola:
"AHegoria que conté una ensenyança
moral", bíblicament va més enllà. Utilitza un tema terrenal per transmetre
una ensenyança celestial. Exactament
això és la paràbola dels talents.
"Perquè el regne dels cels és corn un
home que havia de marxar de viatge

i va cridar els seus servents i els va
lliurar els seus béns" (v. 14). Segons
la seva pròpia capacitat distribueix
els talents perquè en la seva absència
els administrin. A un li'n dona cinc, a
un altre, dos i a un altre, un. Durant
l'absència del senyor els dos primers
dupliquen els talents rebuts. "Però
el qui n'havia rebut un, se'n va anar
i va fer un clot a terra i hi va colgar
els diners del seu senyor" (v. 18). Es a
dir, el talent rebut va ser improductiu.
Quan el senyor torna del viatge i
passa comptes amb els seus servents
elogia els qui van doblar els talents
rebuts. El qui va deixar intacte el talent perquè el va colgar a terra per por
dels lladres i no el va portar al banc
per rebre els interessos, el va renyar
dient-li: "Preneu-li, doncs, el talent,
i doneu-lo al qui té els deu talents"
(vv. 24-30).
La paràbola dels talents es pot examinar des de dos vessants. El dador
dels dons corn hem vist a l'Èxode és
Déu. Com que del que és seu fa el que
vol, sempre amb justícia, els reparteix
entre els humans corn creu més convenient. Els creients en Jesús sempre
han estat una minoria i el resultat de
la seva fidelitat és poc vistós. La majoria que resta en la incredulitat, que

té com a pare Satanàs, posa els talents
que ha rebut de Déu al servei del seu
maligne pare. Heus aquí que tantes
ments privilegiades posen els talents
que han rebut de Déu al servei del
diable per fer mal. Això explica el fet
que persones brillants posin la saviesa
que tenen al servei del Maligne.
Mereix una atenció especial el servent que va rebre un talent i el va
perdre per no fer-lo treballar ja que té
una aplicació en l'ensenyament. Qui
es crema els colzes estudiant multiplica els talents inicialment rebuts. Ara
resulta que la disciplina de l'esforç
no és útil. Segons les noves tendències educatives els alumnes podran
passar curs amb dues assignatures
pendents. Les autoritats educatives,
s'ho han pensat bé a l'hora de prendre
aquesta decisió! Segons l'ensenyança
que Jesús tramet en la paràbola dels
talents, qui no treballa el poc que té
ho perd tot. Amb l'absurda decisió
presa per les autoritats educatives,
¿és que volen crear una generació de
ganduls que hagin de dependre de
l'assistència social? Si és així, no crec
que contribueixin al progrés del país quan sobra mà d'obra barata i es
necessiten amb urgència ments ben
entrenades.

OCTAVI PEREÑA I CORTINA

Tots fem falta,
no sobra ningú!

Sostenibilitat
vs. cm1sme

Sr. Director:
En primer lloc, cal donar
l'enhorabona als afiliats de
Junts a Lleida, per la gran participació, un 84% al procés de
primàries per elegir alcaldable
de la ciutat de Lleida. També
l'enhorabona al candidat Toni
Postius, que ha estat elegit pels
afiliats de Lleida de Junts amb.
el63,64% dels vots.
Personalment, valoro molt
positivament el fet de presentar-me com a candidata. Una
experiència molt enriquidora que m'ha permès escoltar i
copsar les inquietuds de molts
afiliats. Ha estat una campanya molt il·lusionant, en un
temps rècord, que en cap cas
acaba aquí.
Un cop ara ja finalitzades
les primàries, Junts ha de
construir un projecte tan enriquidor com sigui possible per
aglutinar totes les sensibilitats.
La veu d'un de cada tres afiliats que ens han donat suport,
no poden quedar fora del projecte de Junts de la ciutat de
Lleida.
El partit a Lleida ha guanyat
en democràcia i el resultat és
que cal treballar per tothom i
que tothom es vegi representat. Per aquesta raó podem dir
ben fort: tots fem falta, no sobra ningú.
Visca Lleida i visca Catalunya lliure!

Sr. Director:
Ahir es va complir una dècada del bunyol del rescat bancari espanyol. Emparant-se
en els suggeriments de Brussel·les, es cobriren l'esquena
amagant el seu profund grau

CRISTINA CASOL SEGU~S

d'inhibició en la matèria. De
qui depenia -si no del governel control del sistema bancari
(55 bancs i caixes, llavors) per
haver deixat que la metàstasi
s'escampés d'aquella manera?
S'ha de recordar que cap alt
càrrec del Ministeri d'Economia, Banc d'Espanya o Conselleria de finances de la Generalitat catalana no fou des-

tituït pel nyap immens que
suposava. Es va sol·licitar un
rescat als socis comunitaris a
través d'una línia de liquidesa
on la màniga ampla comportà
66.000 milions d'euros d'ajudes al sector.
Com a contrapartida, es va
aprovar una pujada d'impostos
espectacular. Es van congelar
les pensions. Es van retallar

AQUESTA SETMANA

91

dissabte

diumenge

La Pobla de Segur
obre la temporada
de falles

Un partit per
a la història, el
Força Lleida-Girona

Obre la gran
majoria de piscines
municipals

I S'atansa l'estiu estacional, tot
i que al termòmetre fa dies que
ja hi som, i les falles en són al Pirineu de Lleida el signe més evident. La Pobla de Segur les farà_
baixar aquest divendres.

I Aquest divendres els aficionats
al bàsquet i tots els lleidatans tenen una cita amb el que pot ser
el penúltim esglaó per pujar a
I'ACB. El Força Lleida-Girona es
jugarà a les 20.00.

I La gran majoria de piscines
municipals obrirà entre el divendres 17 i el diumenge 19 de
juny, si bé algunes com les Torrelameu o Agramunt ja ho van
fer el cap de setmana passat.

les prestacions d'atur. Es van
retallar dràsticament plantilles
dels sistemes sanitari i educatiu ... Visca el desgavell i anarhi anant.
D'aquella morterada només
se'n van rescabalar d'una tercera part. La resta, es dona oficialment per perduda. Mentrestant, però, al poble ... que
el bombin. Quins pebrots!
A la pràctica, l'obra social
de les antigues caixes d'estalvi
va passar a millor vida.
En aquest punt, em ve a la
memòria una cita del gran
Martin Luther King que hauria de.çolpir i trepanar el cervell dels nostres dirigents: "Un
poble que gasta més diners
en armament que en programes socials s'apropa a la mort
espiritual."
Paral-lelament, però, ací, citaria quatre cognoms nefastos
en tot l'entrellat: Luis de Guïndos, Rodrigo Rato, Christine
Lagarde i Elena Salgado. Tots
ells van veure reforçat brutalment el seu sarró. Això sí,
ningú no els va recriminar res
i es van tapar barroerament
llurs vergonyes.
JOSEP BALLBt I URRIT

ACLARIMENT
L'artista Juanjo Jové ha habilitat una pàgina web per
concertar visites a casa seua
a Artesa de Lleida, al Segrià,
i no a Artesa de Segre com per
error vam publicar ahir a la
pàgina 47.
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HOQUEI PLAY-OFF D'ASCENS A OK LLIGA FEMENINA

HOQUEI

Obligades a remuntar

El Liceo avantatja
2·0 el Reus en la
final de I'OK Lliga

L'Alpicat perd el primer partit de la final d'ascens a l'OK Lliga li Les lleidatanes

ILA CORUNYA I El Deportivo Licea va deixar ahir encarrilada la final de l'OK Lliga amb
el segon triomf davant del
Reus Departiu (S-1), que va
arribar a comprometre els
corunyesos però no va poder
empatar Ja sèrie al millor de
cinc. El Liceo va saber aprofitar el factor pista per posar
el2-0 en el global de la final
i el Reus provarà d'allargar
l'eliminatòria pel títol a casa
divendres vinent (20.30).
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-

e gt..

MATARÓ

3

ya e pro ·m due a casa per empata 'eliminatòria
ALPICAT

!

V1nyet Juncà
Caria Naran¡o
Ester Anglàs
Olga Jua nola
Farners Prat
-miciaiEster Graupera
Ariadna Martínez
Thais Pérez

2
l<lia Pagés
Eva Pastor
Laura Pastor
Núria Jove
Arantxa Gonzalez
-iniC1aiLa1a Cid
Ona Moreno
Laura Freixenet
NoaCotelo

ATLETISME
Gols: 1-0, NaranJO (mln.6). 2-0, Martlnez
(min.ll). 3-0, Jua nola (min.31). 3-1, Freixenet
(min.37), 3-2, Cid (min.45)

Jordan Díaz, nou
rècord d'Espanya
de triple salt

~rbitres: Onol Garriga i Joan NIColàs. Targeta

blava a Cid, de I'Aip1cat.
lncld.ncles: Pn mer partit de la final del playoff d'ascens a I'OK Lliga femenma disputat al
Poliesportiu Municipal Jaume Pare ra de Mataró.

1LA NUCIA IJordan

REDACCIÓ

IMATARÓ I El Lleidanet Alpicat va
perdre ahir el primer partit de la
final d'ascens a l'OK Lliga femeruna davant del filial del Mataró
(3-2) i haurà de guanyar el segon duel a casa, dissabte vinent
(20.00), per continuar aspirant
a pujar de categoria.
El Mataró, que arribava a la
final després de superar el filial
del Voltregà, va donar el primer
avís amb un tret en el primer
minut del matx, que reflectia
el bon inici de les locals. L'Alpicat, amb nervis, va saber defensar-se fins que Caria Naranjo
va obrir el marcador (1-0) en
el minut 6. Després del gol, les
locals van continuar insistint, i
Ariadna Martínez va anotar el

Eva Pastor, de l'Al picat, celebrant un dels gols del partit d'ahir disputat a Mataró.

segon (2-0) en el minut 12. El
conjunt dirigit per Miquel Serret
va intentar retallar distàncies,
però el Mataró, molt ben posicionat sobre la pista, no va donar
opcions.
Al començar la segona meitat, el conjunt local va posar
més distància en el marcador,
amb un gol de falta directa (30). L'Alpicat, que veia com se li
escapava la victòria, va decidir

arriscar i anar a totes. Als cinc
minuts, Laura Freixenet, amb
un tret exterior inapeHable, va
retallar distàncies (3-1) i, en el
45, Laia Cid va posar l'Alpicat
de nou en el xoc, amb un gol a
falta de cinc minuts per al final (3-2). Les lleidatanes es van
bolcar en atac, buscant l'empat,
però el Mataró va saber defensar el resultat.
L'entrenador de l'Alpicat, Mi-

quel Serret, va assegurar que els
va faltar "gestionar els nervis
durant el partit" i va apuntar
que serà clau "aprendre a dominar les emocions" per encarar el
següent matx. "Ara hem de guanyar sí o sí a casa per continuar
lluitant per l'ascens", va afirmar
Serret, que es va mostrar confiat
a poder comptar amb el suport
"del pavelló ple de la nostra afició en el pròxim partit".

Díaz va tornar a superar, per segona vegada en l'última setmana, el
rècord d'Espanya de triple
salt, després de saltar 17,76
metres a la final de la Lliga
Joma d'atletisme, un registre
que situa el saltador d'origen
cubà a la primera plaça de la
classificació mundial de l'any
al millorar la marca del curs
anterior.

ATLETISME

Cardona i Kortazar
s'imposen en
l'Olla de Núria
I NÚRIA I El banyolí Oriol
Cardona i la penya Oihana
Kortazar van guanyar ahir
l'edició 2022 de l'Olla de Núria. En categoria masculina,
Cardona va ser el més ràpid,
seguit d'Antonio Martínez i
Ricardo Cherta. En l'apartat femení, victòria de la
veterana Kortazar, seguida
de Malen Osa, de només 20
anys, i Núria Gil.

FUTBOL TERRITORIAL

AUTOMOBILISME

Toyota torna a
vèncerales24
hores de Le Mans
La plantilla del Tremp, celebrant l'ascens per tota la ciutat.

La plantilla va oferir el trofeu al patró del poble, sant Bonifaci.

El Tremp celebra l'ascens a Segona amb una rua
REDACCIÓ

I TREMP I El Tremp va celebrar
aquest cap de setmana el seu
ascens a Segona Catalana, categoria a la qual torna quatre anys
després. El conjunt del Pallars
va celebrar per tota la localitat

la fita aconseguida aquesta temporada, en la qual va aconseguir
quedar campió de grup amb 82
punts, la qual cosa li va permetre pujar a la segona màxima
divisió territorial. El recorregut
del festeig es va desenvolupar

a través dels principals llocs de
la ciutat. Primer es van dirigir
cap a l'ajuntament, on els esperava una recepció per part de
l'alcaldessa del municipi i els regidors. Al consistori van fer els
parlaments el capità de l'equip,

Miquel Sirvant, i el president,
Josep Maria Farré. Després van
anar cap a l'església, on van
oferir el trofeu al patró, sant
Bonifaci. Per concloure van fer
una rua pel poble en què van
agrair a l'afició el seu suport.

I LE MANS I L'equip Toyota es
va adjudicar ahir la 90a edició de les 24 hores de Le
Mans, complint el seu paper
de favorit, mentre que els
nord-americans del Glickenhaus 708 van completar el
podi d'aquesta mítica prova
on l'escuderia nipona no va
tenir rival i va triomfar per
cinquena vegada consecutiva. El gironí Miguel Molina,
amb el Ferra ri 52, va quedar
en tercera posició en la categoria GTEPro.
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ESPORTS D'AVENTURA RAIDS

Participants del raid durant el tram de ciclisme de muntanya. A la dreta, la celebració al podi d'un dels equips guanyadors de la competició.

Èxit del Raid Noguera a Balaguer
REDACCIÓ
1 BALAGUER IBalaguer va acollir

ahu amb èxit el VII Raid Noguera Mont-roig, el segon raid
del calendari de la 18a Copa
Catalana de Raids d'Esports
de Muntanya, organitzada per
la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya (FEEC).
La prova, que va tenir una gran
resposta de participants en les

diferents categories, va començar a les quatre de la matinada
per minimitzar els efectes de
la calor i va durar un total de
nou hores.
En categoria elit, l'equip
campió va ser Zona7.cat. En
la d'aventura, el conjunt guanyador va ser Directeal8 i, en
la d'iniciació, els Temeraris
Muntanyencs es van proclamar

campions. A més, el raid comptava amb la categoria familiar,
amb la presència de tres menors d'edat, en què els Colochos
Team van ser els vencedors.
La competició estava formada per· diferents proves tècniques que desafiaven la tàctica i
la forma física dels participants,
com la d'espeleologia a la cova
de l'Aigua, una orientació urba-

na pels carrers de Balaguer, tir
amb arc, escalada per les parets
de Montalegre i rem en caiac al
pantà de Sant Llorenç de Montgai. En les carreres de muntanya, en modalitat de trekking,
els raiders van coronar el Monteró, el tossal de Sant Jordi i el
cim de la Pala Alta a la serra
del Mont-roig. Al tram de bicicleta de muntanya, els atletes

van baixar per trialeres com la
Cadireta.
Des del Centre de Promoció
d'Activitats de la Muntanya de
Balaguer, organitzadors de la
prova, van mostrar una gran
"satisfacció" per l'acollida de la
competició, que esperen repetir
en la vuitena edició de la prova,
que se celebrarà el 16 d'octubre
del 2022 al Montsec d'Ares.

FUTBOL QUARTA CATALANA

1
4

El Benavent s'imposa
al ser més efectiu

2 RIALP
3 ALF~S
Bona victòria de l'Alfés
davant del Rialp

RIBERA D'ONDARA: Marc Blazquez, Norbert,
8runo, Sergi, Joan, Oriol, Mouhamadou, Arnau,
Jordi, Demba i Abdoulie.També Axel, Marc i Roger.

RI ALP: Albert Solé, Marc, Eduard, Sergi, Ignasi,
Manu, Adrià, Albert Gironés, Guillem, Pau i Eloi.
També Jan i José Alberto.

BENAVENT: Jord1, Axel, Santiago, Sergio Andrés,
Cnstian, Charef, Jaume, Aleix, Imanoi, Rubén i Sergio Ortiz. També Roger ls1dro.

ALFtS: Gerard, Roger, Pau, Rubén, Dídac, Joel, Jordi, Mady, Abdoulaye, Francisco I Marbres. També
Francesc.

Gols: 0·1, Serg1o Ortiz (19'), 0-2, Sergio Andrés
(35'), 1-2, Norbert (55'), 1-3, Sergio Ortiz (75'), 1-4,
Sergi o Andrés (89').

Gols: 1·0, Ignasi (181. 1-1 , Dídac (23'), 1-2, Didac
(38'), 2·2, Albert (81 '), 2-3, Dídac (82'),

RIBERA D'ONDARA
BENAVENT

Arbitre: Adrian Buzgar. Va amonestar
Mouhamadou.

La plantilla del Coll de Nargó, ahir durant la rua.

El Coll de Nargó guanya
i aconsegueix l'ascens
4

COLL DE NARGÓ

1

VERDO

'--·

COLL DE NARGÓ: Roberto, Xavier, Josep, Juan,
Joel Reig, Jan, Edgar, Yilson, Albert, Michael i
Jaume Pujol. També Daniel, José, Joel Mejías.
Marco, Johany, Aleix i Jaume Manyanic.
VERDÚ: Aleix, Moussa, Jordi, Ali, Josep M.,
Slava, Marc, Eric, Ra món, Youssouf i Carlos Conejero. També Adrià, Mohamed i Carlos Ochoa.
Gols: 1-0, Jaume (7'), 2-0, Yilson (17'), 3-0, Edgar (20'), 3·1, Youssouf (73'), 4-1, Jaume (80').
Arbitre: Adri~n Buzgar.

ICOLL DE NARGO IEl Coll de Nargó
va aconseguir una contundent
victòria davant del Verdú per

4-1 per proclamar-se campió i
obtenir l'ascens a Tercera. El
Coll de Nargó va començar el
partit molt fort i sent molt superior. Al minut 30, els locals
ja guanyaven 3-0.
A la segona meitat, el Coll de
Nargó va abaixar una mica el
ritme. El Verdú ho va aprofitar
per marcar un gol i retallar distàncies. En els últims minuts,
Jaume, el pitxitxi de l'equip,
va tornar a marcar per tancar
el matx.
Els locals han obtingut així el
primer títol de Lliga en els seus
trenta anys d'història.

Tot i el marcador, el partit va ser més
igualat del que pot semblar. L'encert
del Benavent va decidir. c»DAVID PONT

Arbitre: Juan Fernàndez Gamez. Va amonestar
José Alberto.

El Rialp va perdre en la visita de l'Alfés en un partit molt igualat. El conjunt visitant es va imposar gràcies a
un hat-trick de Dídac.

QUARTA CATALANA

Resultats

Classifi'a'ió general
EQUIP

PT

J

G

Coll Nargó

82
79
74
73

32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
31
32
31
29
32

27
25
23
23
22
18
17
14
12

Borg~B

Albesa
Benavent
AEM
Verdú
Rialp

72

58

ss

Alfés

48

Torres S.
Miralcamp
TrempS
CRAP Gimenells
Sant Guim
R. d'Ondara
Magraners
Bell-lloc
Templers

43
39
33
33
25

24
22
13

3

p Gf G(

4102 31
4 3 120 27
5 4 106 39
4 5122 47
4 97 33
4 10 74 52
4 11 88 63
6 12 63 60
13 71 64
12
17 59 58
9 6 17 56 78
6 17 48 79
4204981
8 o 24 43 126
6 4 21 35 113
4 22 22 79
o 31 17137

Templers- Borges B
Albesa - Sant Guim
Coll Na!!!ó - Verdú
CRAPGimenells· Miralcam~
R. d'Ondara · Benavent
Torres 5.· TremE B
Rial~- Alfés
Bell-lloc- Magraners
AEM.....Descansa

Pròxima jornada

o-3
6-0
4-1
2-1
H
3-5
2·3
sus~s

3

TORRES DE SEGRE

5

TREMPB

Pluja de gols a Torres
per tancar la Lliga
TORRES DE SEGRE: Sergi Castillo, Pau Vinyals,
Aleix Aguiia, Pau Becana, Josep, Pau Florensa, Marc,
Moussa, Arnau, Xavier i Eric. També Sergi, Oriol,
Pau i Albert
TREMP B: Jose Alberto, Ramón, Xavier, Yassme,
David, Rachid, Danilo, Farid, Mohamed El Madani,
Mohamed Ounacer i Aleix. També Zaid.
Gols: 0· 1, David (28'), 0-2, Mohamed Ounacer (38'),
0.3, Rachid (55'), 0.4, Rachid (57'). 1-4, Eric (63'),
2-4, Sergi (83'), 2-5, Rachid (85'), 3·5, Marc (89'),
Arbitre: Gerard Creus. Va amonestar Josep, Xavier
i Ramón.

El Torres de Segre va perdre en l'últim partit de lliga contra el Tremp
B, en un duel en què hi va haver un
total de 8 gols.
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ALBESA

0

SANTGUIM

Golejada de l'Albesa
per acabar tercer
ALBESA: Asunding, Josep, Pau, Arnau Farrús, Arnau
Palau, Marc, Kalilu, Xavier, And rei, Víctor i Guillem.
També Joel, Marian i Angel.
SANT GUIM:Vasyl, Manel, Juan, Hamza, Jordi, Ol eh,
Gerard, Sergi, Abdelaziz, Roger i Andriy. També
Malamin, Jaouad, Marc, Adam i Aziz.
Gols: 1-Q, Marc (7'), 2-D, Arnau (24'), 3-D, GUillem
(47'), 4-0, Víctor (54'), 5·0, Marc (74'), 6· 0, Arnau
(881.
Arbitre: Sergio LeaI. Va amonestar Jordi i Andrei.

L'Albesa va golejar el Sant Guim. Els
locals van disputar un gran partit i
van obtenir els 3 punts per acabar
tercers a la lliga.
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Cercle
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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 Magazine Diari de Nit 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 fi ns 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).

Les fotos del lector

Aniversari

Iniciativa solidària. El Club Natació Lleida ha organitzat tot el cap de setmana el vuitè Open
Solidari en benefici de I'AECC Lleida i el projecte d'un local de colònies per a nens i nenes.

Partidpa i guanya: Fotos artístiques

Lletsó oleraci. Espectacular foto de @Domenecllop d'un lletsó o xenixell,
planta comuna al Bages. Ja se sap la dita: l'agafes, bufes i demanes un desig.

Envia'nsla teua foto més artística etiquetant-la a
l'lnstagram de SEGRE (@segrediari) amb #cerclelectura.
Cada trimestre entre totes les fotos publicades
aquí i al suplement dominical Lectura
sortejarem una estada per a dos
persones a I'Aparthotel L'Era del
Marxant de la Pobleta de Bellveí.

Ambla
col·laboració
dei:Era del
Marxant

Immens. Tota la força i bellesa del congost de Mont-re bei plasmada a la foto d'@arnau.
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