
DIJOUS 28 DE JULIOL DE 2022

Arran de les queixes veïnals, di-
marts vam preguntar a l’Ajunta-
ment de Lleida si tenia cap pre-
visió de neteja del carril lateral 
(per a ciclistes i vianants) del 
Camí Vell d’Albatàrrec, a l’Horta, 
que estava ple de matolls des 
de feia molt temps. Des de la 
Paeria no ens van informar pas, 
però el cert és que un dia des-
près (ahir) ja estaven els opera-
ris desbrossant la zona. Casuali-
tat?
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-
menar ha estat reelegit president 

Agràries de Catalunya, que ha re-
novat la seva junta. 

L’Hospital Clinic-IDIBAPS ha pre-
sentat un cas “excepcional” de cu-
ració funcional del virus del VIH en 
una dona que fa 15 anys que no 
pren medicació.

-
ció que dona tot el poder al presi-

i la manca d’observadors posen en 

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.

LLAR RESIDÈNCIA SANT JOAN 
DE DÉU TERRES DE LLEIDA

El projecte Tots al Cercle neix l’any 2021 fruit de la col·laboració entre el Cercle de Belles Arts i la Llar Residència Sant 
Joan de Déu - Acadèmia Mariana. És un taller que setmanalment realitzem a la Llar amb l’artista Lupe Ribot i amb 

la participació de 10 persones, algunes d’elles residents i altres de fora de la residència però amb un gust comú per la 
pintura i el dibuix. Té com a objectius, obrir la Llar a la comunitat, humanitzar els espais i facilitar l’expressió personal i 

grupal a través de l’art. Cada dia us presentarem l’obra d’un membre del grup.
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Si no plou...
No hi ha manera que plogui. 

Fa deu dies que no ha caigut 

ni una gota d’aigua a la capital 

de la terra ferma. A la Lleida 

del segle XIX ja haurien po-

sat remei a aquesta situació. 

A la demanda de la confraria 

de llauradors haurien enge-

gat una sèrie de precs divins 

perquè el totpoderós s’api-

adés de tots ells i fes ploure 

a bots i barrals. En aquestes 

circumstàncies s’acostumava 

a organitzar una processó que 

traslladava el Sant Crist Trobat 

de l’església de Sant Llorenç 

tants dies com s’acordava, li 

demanaven en forma d’ora-

cions que acabés amb la se-

convidava als caps de família 

a seguir la processó amb ciris 

encesos en tot el recorregut. 

Durant el període decimonò-

nic se’n feren moltes d’invo-

cacions, durant els mesos de 

calor es concentrava la gran 

-

-

diví?, no seré jo qui ho digui, 

però està clar que a tossuts 

no ens guanyaven i si s’ha-

via de fer ploure allí estàvem 

per demanar-ho. Al pas que 

anem, veig que haurem de fer 

com els nostres avantpassats 

i provar de treure a passejar 

el Sant Cristo Gros a veure si 

també ens escolta.

Una processó 
traslladava el Sant 
Crist Trobat des de 
Sant Llorenç /ns a  
la Catedral Nova


