
La professió de fotògraf de prem-
sa sempre hem dit que té els seus 
riscs. Així, ahir es van manifestar 
els bombers al centre de Lleida, 
davant de la delegació de la Ge-
neralitat, a Lluís Companys. Es 

ja que, a més de fer una foguera 
amb roba vella al mig del carrer, 

-
bava ben a prop i va rebre danys 
col·laterals
blau a la cama, afortunadament 
sense més conseqüències.  
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No hi           

ha tema

No hi ha causa. Aquesta és la 
conclusió després de cinc dies 
de judici al Tribunal Suprem 
contra al procés català. No 
hi ha tema. Això és el que ha 
quedat clar després de veure 

i l’advocacia de l’estat en els 
interrogatoris als consellers i 
conselleres presos. És així, i ho 
hauria d’acceptar tothom que 
ho hagi vist i en primer lloc els 
poders de l’estat davant la se-
va feblesa acusatòria. I és que 
en aquestes primeres hores 
de judici les proves incrimina-
tòries són literalment tuits en 
els quals la consellera Bassa fa 
una defensa de la democràcia i 
de la llibertat; si els acusats són 
socis o no d’Òmnium Cultural; 

factures però que realment 
no ho són, entre altres absur-
ditats. Tot plegat faria riure si 
no fos per la gravetat de la si-
tuació, tenint en compte que 
nou persones fa més d’un any 
que estan privades de lliber-
tat. Ja ho sabíem que és una 

-
tuació de les acusacions els ha 
deixat en evidència. Com en 
qualsevol judici, es tracta que 
les acusacions provin que són 
culpables i això no pot passar 
perquè no han comès cap de-
licte. És per això que interro-
gatori rere interrogatori l’únic 

de l’estat és el ridícul.

Ja ho sabíem que és 
una farsa, però la 
patètica actuació de 
les acusacions els ha 
deixat en evidència LEls alumnes de tercer i quart 

Guissona han estat, per segon 

del concurs que porta per lema 
Cuida’m. Campanya per mante-

nir Guissona neta. Amb aquest 
concurs, es demana a l’alumnat 
de secundària realitzar un vídeo 

d’animar als vilatans de Guissona 
a actuar de manera cívica i a man-

-
pereres i els recursos propis.

L’entrega del premi es va dur 
a terme el passat dilluns a les 

acompanyada de la regidora de 

les encarregades de fer entrega 

del premi i de felicitar personal-
ment a tot l’alumnat i l’equip de 
professorat. Aquest concurs s’or-
ganitza des de la regidoria d’edu-
cació de l’Ajuntament de Guisso-
na, inclòs en el projecte anual del 

de la Segarra es felicita a aquest 
alumnat i se l’anima a seguir par-

es proposin des del PEE.

El FEDAC guanya el concurs 
de vídeos de la campanya 

per mantenir Guissona neta

D’AQUÍ I D’ALLÀ
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M. Szechter 

Afectada per un 
anticonceptiu

Erik Castillo

Músic lleidatà

Vladimir Putin 

President de       
Rússia

Una quinzena de lleidatanes han 

del mercat, els causa infeccions, 
ansietat i hemorràgies menstruals.

Aquest percussionista actuarà per 
primera vegada a Lleida, ja que als 
17 anys se’n va anar a Cuba i ara 
torna amb la banda Compota de 
Manana, formada per 14 músics.

El president rus va amenaçar ahir 
que si els Estats Units despleguen 
míssils a Europa, respondrà apun-
tant no només a aquests països eu-
ropeus sinó també als EUA.

el arte
de crear 
sonrisas
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