
Un alumne de la Càtedra Com-
tat d’Urgell de Balaguer va fer 

durant la conferència d’Albert 
Velasco es passejava un ratolí 
per la sala d’actes del Consell 
de la Noguera. El mateix confe-
renciant va citar ahir la piulada 

colar sense avisar al curs. 

Fernando Andreu

Jutge de l’Audiència Nacional

Al darrer àudio 

de Villarejo, en 

una conversa 

on hi era el jut-

la falsedat de la 

compte bancari de Xavier Trias. 

sabés tot això i com si res.

Francesc Forcades

Entitat Homes i Dones de Paratge

Felicitem el presi-

-

cuperar els Jocs 

Florals a Lleida. El 

-

brat dos actes de 

presentació a Gardeny i Balaguer 

Jordi Prenafeta

Traductor

El lleidatà ha 

fet la prime-

ra traducció al 

món dels ‘Con-

tes del gintò-

nic’, una obra 

del portuguès 

-

necta amb el realisme màgic de 

Pere Calders. Enhorabona.

Espai Obert | Portfolis
LA MAÑANA ha creat la secció ‘Espai Obert’ per divulgar i promoure l’obra de tots els artistes lleidatans. Està a disposició dels creadors i les seves disciplines. 
Aquest diari respecta totes i cadascuna de les obres publicades. No obstant, no es fa responsable de l’estil, forma i contingut publicat pels artistes que hi prenen part.
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Acrílic damunt llenç. 

81x100 cm.
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PARAULA 
D’ARXIVERA

| Iolanda 
Enjuanes

Perd la 

història!

Fa uns dies vivíem el tan lamen-

tat enderroc de l’estació del Pla 

agafar per sorpresa. Alhora des-

-

-

documents dels anys vint del se-

-

la primera sorpresa i la segona, 

buscaren cap mena de solucions, 

I jo com arxivera em pregunto; no 

l’actual propietària de l’estació no 

es volia fer càrrec dels dits papers, 

s’haguessin posat en contacte 

-

vol arxiu de Lleida hauria estat en-

i poder-lo posar a l’abast d’inves-

d’uns i el desconeixement dels 

important patrimoni documen-

tal de la nostra ciutat. No podem 

els arxius són els garants de la me-

mòria i la memòria és clau per no 

ensopegar de nou en les errades 

tots no es perdi més història.

S
O
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E
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T’agrada el món del vi? La Mañana i el celler Jané et conviden a una 

visita per la bodega amb tast de vins inclosa, per a 2 persones

(valorada en 50€). Sorteig solament per a subscriptors.

Com participar en el sorteig? Enviant un correu electrònic a 

sorteig@lamanyana.cat especi#cant que vols anar al celler Jané.

La data límit per participar és el 19 de juliol. El sorteig es farà el 20 de juliol.


