
L  a localitat de Vilaller ha re-
presentat aquestes festes Els 

Pastorets amb el seu grup de 
teatre local El Trinquet, i ho ha fet 
adaptant els textos de Folch i Tor-
res amb els del poeta vilallerenc 
Mossèn Antón Navarro, gràcies 
la col·laboració de Xavier Macià, 
i així s’han pogut veure uns Pas-
torets amb accent i paraules riba-
gorçans. 

L
’Ajuntament de Vilaller ha 
ofert el local social de Mon-

que en sessió única va aplegar a 
més de 200 persones. El consisto-

del local amb escenari, sistema 

de llum, so i calefacció. El grup 
local de teatre el Trinquet ha pas-
sat dels sis membres inicials a la 
dotzena actual i era la primera 
vegada que representaven Els 

Pastorets al poble (des que es va 
inaugurar el local social ja han 

representat algunes obres de te-
atre). Els Pastorets d’enguany, 

ve, han comptat amb el suport  
de maquilladors i responsables 
d’atrezzo del poble, Aidé Robles, 
com a apuntadora, Albert Malla-
da com  a tècnic de so i imatge, 
Fina i Gemma com a aportadores 
de les poesies, el treball incan-
sable de la Brigada municipal i la 

a la representació. 

V
a estar tot un èxit que l’al-
caldessa Maria José Erta 
considera que haurà de ser-

vir per promocionar la cultura a la 
localitat de Vilaller.  

‘Els Pastorets’ apleguen 
més de 200 persones al 
local social de Vilaller

L’obra es va 
representar 
amb l’accent 
i paraules de      
la Ribagorça
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Una de les novetats d’aquest 
mandat a la Paeria ha estat la inci-
siva presència del grup municipal 

la Història Mundial de Catalunya, 
dirigida per Borja de Riquer, hem 
descobert que en realitat, no és 
tanta novetat... Ja el 1735, el Co-
mú de Lleida –format per page-
sos– li buscava les pessigolles al 
governador de l’època, Mateo de 

-
pa”, i es queixava que els regidors 

D’AQUÍ I D’ALLÀI PUNT 
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No rebaixem 

els propòsits

Amb l’albada del nou any arri-

ba el moment de fer-nos també 

-

tes carregats d’il·lusió. Ara sí, 

és el moment d’apuntar-nos al 

gimnàs, de viatjar més, de que-

dar més sovint amb amics, o de 

cuidar de veritat el medi am-

bient. Amb els anys, i després 

complir-ne massa, anem rela-

xant les aspiracions i ens con-

formem amb anar sobrevivint 

i qui dia passa any empeny. De 

fet, aquests també són dies de 

no podem rebaixar ni podem 

fonamentals i la dignitat de les 

persones. I és que aquest any 

comença amb l’exigència de 

Vox d’eliminar les lleis d’igual-

tat i contra la violència mas-

clista per donar suport al pacte 

entre PP i C’s a Andalusia. Amb 

aquesta condició, la formació 

ultra, feixista i masclista ens 

està dient que les dones som 

simples objectes al servei dels 

que som ciutadanes de sego-

na i que per ells no som res. 

Per molt que siguin èpoques 

de rebaixes, no es pot tolerar 

cap mercadeig en drets fona-

mentals ni que posin la nostra 

dignitat com a condició. Res de 

seguir lluitant per una societat 

feminista i en igualtat.

La formació feixista 
ens està dient que les 
dones som simples 
objectes al servei 
d’acords polítics
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Prop de 10.000 persones han visi-
tat els darrers tres anys l’espai na-
tural del municipi de Torres de Se-
gre, amb el pantà d’Utxesa com a 
punt de referència. 

El pessebre monumental que cada 
any construeix al barri de la Mario-
la ha estat premiat per l’Agrupació 
Ilerdenca de Pessebristes, amb una 

llei andalusa contra la violència de 
gènere, ja que considera que per-
judica els homes i per tant atenta 


