
La Salle celebra el Tricentenari 
de la mort del seu fundador, 

-
lle, una data que es vol recordar 
amb alegria i que serà el centre 

es realitzaran al llarg del propers 
mesos a tot el món en els col·le-
gis La Salle (avui, més de mil i amb 
presència en més de 82 països).

E
l centre de La Salle de la ca-
pital del Pla d’Urgell es va 

-
tucionals amb la seva pròpia festa 
a l’escola de Mollerussa. En l’ac-
te  que es va celebrar ahir es va 
fer esment per part del director 
del centre Llorenç Toldrà com del 
Germà de la Comunitat Pablo En-
rique, del carisma lasal·lià i de la 

Comencen les activitats de 
celebració dels 300 anys  
de La Salle a Mollerussa
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Ahir va tenir lloc a la Diputació de 
Lleida la presentació de la tempo-
rada d’esquí de les estacions llei-
datanes. Després de la primera 
intervenció, que va correspondre 
al complex de Baqueira-Beret, li 
va tocar el torn a Boí-Taüll, que 

que després de l’exposició que 

que va demanar que en una altra 
ocasió Boí exposés abans que el 
gegant aranés.
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Stop al bus

parlen de xiringuitos, de co-

, o de 

golpe a la democracia, els que 

llaços grocs i busquen la con-

frontació per seguir sobrevi-

vint, ara apareixen amb una 

nova acció cruel, inhumana i 

indigna. Es tracta de la cam-

panya de publicitat de Ciu-

tadans a través del bus que 

passeja per Madrid reclamant 

Stop Indults amb les fotos de 

Puigdemont i Junqueras. Cru-

el, inhumà i indigne, sí, l’ús de 

la imatge de dues persones 

que pateixen en carn pròpia 

la repressió a l’exili i la presó, 

sense judici just, suportant 

una vergonya perquè queda al 

descobert l’absurditat del que 

C’s demana: Stop indults. Un 

indult per a qui? Per a unes 

persones que encara no han 

estat jutjades? Un indult sobre 

què? D’una sentència que en-

cara no ha estat dictada? Un 

indult que no ha estat ni sol·li-

citat, i que ha estat descartat 

pels propis afectats? Estem 

davant d’una acció que crimi-

nalitza públicament persones 

a les quals se’ls hi està vulne-

rant la presumpció d’innocèn-

cia, entre d’altres drets. Una 

prova més que evidencia que 

per ells la sentència ja està jut-

jada i tot plegat és una farsa. 

Una prova més que demostra 

que el que volen, simplement, 

és generar odi.

C’s demana Stop 
induls. Un indult 
per a qui? Per a unes 
persones que encara 
no han estat jutjades?
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pròpia vida del fundador. Tot se-
guit es va crear un dibuix de l’es-
trella de La Salle feta amb globus 
grocs i blaus dels colors del centre 
escolar, que van omplir el cel de 

color i de l’alegria que viuen els 

de tres segles.
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Xavier Porta 
Fill de l’activista 
social Francesc Porta

Roger Torres 
President d’Arrels 
Sant Ignasi

Josep Borrell 
Ministre d’Afers 
Exteriors 

El fons documental de Francesc 
Porta ha estat donat a la Universi-

-

dècades del franquisme.

mil persones cada dia i ofereix una 
acollida directa de gairebé 1.400  
que no disposen d’ingresos ni d’ha-
bitatge.  

El ministre va denunciar ahir que 
quan els diputats d’ERC abandona-
ven el Congrés va rebre una escopi-
nada de Jordi Salvador, que ningú 
no ha pogut demostrar.


