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Pregoner
d’Aragó a Vielha
L’ajuntament de
Vielha converteix
últimament en
tradició que els
entrenadors d’equips
que fan l’stage a
Aran siguin
pregoners de la festa
major. L’any passat
va ser Edu Torres i,
aquest any, el míster
del CAI Saragossa
de bàsquet, José
Luis Abós. L’únic
problema és
que el pregó i
l’enfrontament entre
el CAI i el Força
Lleida gairebé
s’encavalcaven.
Cap problema, es
retarda mitja hora
el partit i tots tan
contents.

Faltes colossals
a la Llotja
Les faltes
d’ortografia són
massa habituals en
estaments públics.
L’últim cas el trobem
a la Llotja, on
anuncien que no
apugen preus amb
el nou IVA amb errors
colossals que fan
ruboritzar.
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D
el Sena al Segre. Millor: al SE-
GRE.A París hi hauríem d’anar
cada cinc anys, màxim deu, no
tant per veure com canvia la

ciutat, que, per sort, continua sempre si
fa no fa, sinó per comprovar com en un
mirall com canviem nosaltres. De quina
manera evoluciona amb l’edat, en les
successives fases de la nostra sensibilitat,
la mirada que projectem sobre la ville lu-
mière i tot allò que ens fa sentir.

En canvi, i te n’adones poc o molt ca-
da cop que hi tornes, encara que sigui des-
prés d’una absència breu per un viatge de
vacances, Lleida sí que ha experimentat
en els últims temps un canvi profund, no
tan sols físic o urbanístic, sinó, sobretot,
mental. Enrere ha quedat, si bé encara no
del tot, aquella capitaleta provincial gri-
sa i reclosa, carrinclona i permanentment
emboirada, “Lleida la cendrosa”, la ciu-
tat de les cols, que molts encara hem co-
negut. I en la descrita transformació en l’àmbit de la psi-
cologia col·lectiva haurà resultat, sens dubte, decisiu
el paper d’aquest periòdic, la seva influència dia rere
dia des de fa trenta anys, la feliç efemèride que tot just
dilluns commemoràvem. SEGRE ha estat transcenden-
tal en aquesta obertura de mires dels habitants de totes

les comarques de la seva àrea de difusió,
perquè no hem d’oblidar mai, i ben se-
gur que en això rau una part del seu èxit,
que aquest no és un diari urbà, sinó ter-
ritorial, que reflecteix la diversitat del
mosaic geogràfic ponentí, del Pirineu a
l’Ebre, dels contraforts dels Monegres a
la Panadella (jo mateix, i disculparan que
personalitzi, procuro tenir sempre en
compte que almenys la meitat dels lec-
tors d’aquesta finestra del darrere no
viuen a la capital i mantenir en con-
seqüència un equilibri temàtic entre les
dues diferents realitats, potser justament
perquè sóc de poble i ho reivindico).

SEGRE, doncs, ha estat una eina fona-
mental de modernització de les anome-
nades terres de Lleida i, alhora, de la se-
va normalització nacional, això és, de la
seva catalanització, en especial d’ençà de
la doble edició també en la llengua pròpia
del país. I alguns, particularment, ens sen-

tim orgullosos d’haver col·laborat en aquesta aventura
–ara em posaré emfàtic i potser una mica cursi– du-
rant els millors anys de la nostra vida, vint-i-cinc en el
meu cas, contribuint amb un modest gra d’arena, que
entenc que a més d’un li pugui semblar un gra al cul,
vostès dispensin.

La presidenta del Par-
lament fa bé al defen-
sar els diputats, però
dir que no poden co-
brar menys de 3.000
euros no és la millor
manera.

Núria de Gispert

President del consell
comarcal del Sobirà,
que, amb sentit comú,
ha aconseguit un
acord perquè els nens
no es quedin sense
transport escolar.

Llàtzer Sibís

L’alcalde de Lleida
assistirà a la manifes-
tació de la Diada al
veure clau la unió de
tots els catalans per
aconseguir pacte fis-
cal i autogovern.

Àngel Ros

Guanya, juntament
amb Iker Casillas, el
Príncep d’Astúries de
l’esport per anteposar
els valors de l’amistat
i la camaraderia a la
rivalitat de clubs.

la imatge
deldia
Purito s’apaga i
Contador sentencia
la Vuelta

La Vuelta a Espanya 2012
va viure ahir un gir
inesperat, per a alegria
d’Alberto Contador i
Alejandro Valverde.
Purito Rodríguez va
defallir en un port de
segona i queda tercer
a la general.

EFE

Elsmillors anys

Xavi Hernández

DIJOUS, 6 DE SETEMBRE DEL 2012

l’ascensorprivat

Enrere ha quedat, si

bé encara no del tot,

aquella capitaleta

provincial grisa i

reclosa, carrinclona

i sempre emboirada

SKAPS
Highlight


