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Guanyador del Concurs de Cartells de les Festes de Maig de Barcelona

Ballar, el nou
gimnàs
Aquest concepte me’l va suggerir un dia la Berta Palau en
una conversa que vàrem tenir
ƐŽďƌĞ ĞůƐ ďĞŶĞĮĐŝƐ ĚĞ ďĂůůĂƌ ŝ
de com diferents generacions
i persones diverses amb treďĂůůƐ ƚĂŶ ĚŝƐƉĂƌƐ ĐŽŵƉĂƌơĞŵ͕
ĞŶƵŶĂŵĂƚĞŝǆĂĞƐĐŽůĂĚĞďĂůů͕
Dancescape͕ůĂŵĂƚĞŝǆĂƉĂƐƐŝſ͗
ďĂůůĂƌ͘ĞƐĚĞůĂŵĞǀĂĞǆƉĞƌŝğŶĐŝĂƵƐƉƵĐĚŝĐ͗ďĂůůĂƌƵŶĞŝǆ͕
ĞƚĨĂƐĞŶƟƌďĠŝĠƐŵŽůƚĚŝǀĞƌƟƚ͘
T’allibera de les tensions diàriĞƐ͕ Ğƚ ŵĂŶƚĠ ĞŶ ĨŽƌŵĂ͕ ƚ͛ĞƐƟmula el cervell, et treu l’ansietat i et dóna felicitat a cada
nou pas de ball que aprens.
Es nota que m’apassiona eh?
WĞƌžĠƐĐĞƌƚ͊WƌĂŐĂ͕ĐŝĞŶơĮĐƐ

Aixeca’t de la cadira
i mou el cul, t’allibera
de les tensions,
et treu l’ansietat
i et dóna felicitat
ĚĞ ůĂ hŶŝǀĞƌƐŝƚĂƚ ŝŶǀĞƐƟŐƵĞŶ
un grup de persones grans
que van a un centre de ball de
la ciutat. Volen demostrar els
ĞĨĞĐƚĞƐƉŽƐŝƟƵƐĚĞůŵŽǀŝŵĞŶƚ
corporal en la salut cerebral. Es
ƚƌĂĐƚĂĚ͛ƵŶĂŝŶǀĞƐƟŐĂĐŝſĂůůĂƌŐ
ƚĞƌŵŝŶŝƉĞƌžƋƵĞũĂĂƌĂ͕ĞůƐŵĂƚĞŝǆŽƐconillets d’índies de l’esƚƵĚŝ͕ ĐŽŶĮƌŵĞŶ ƋƵĞ ĚĞƐ ƋƵĞ
han començat a ballar se senƚĞŶ ŵĠƐ ůƷĐŝĚƐ͘ ŽŶĮŽ ĚŽŶĐƐ
que ben aviat, un cop comparades les proves d’abans i desƉƌĠƐĚĞůƉƌŽũĞĐƚĞ͕ĞůƐĐŝĞŶơĮĐƐ
ƉƵŐƵŝŶ ĂĮƌŵĂƌ ƋƵĞ ǀŝƵƌĞ ĠƐ
ballar i ballar és viure i és més
que l’envelliment es combat
ďĂůůĂŶƚ͘ŝǆşƋƵĞĂŝǆĞĐĂ͛ƚĚĞůĂ
cadira, mou el cul i balla!! Només hi tens a guanyar!

“Escric novel·les des dels
tretze anyets i les tinc agafant
pols en un calaix”
L’escola d’art i superior
de disseny (EASD) Pau
Gargallo, de Badalona, ja
fa uns anys que s’encarrega, mitjançant un concurs
entre els seus alumnes,
de confeccionar el cartell que donarà imatge a
les Festes de Maig de la
ciutat de Tarragona, que,
curiosament, coincideixen en dates amb les de
Lleida. En aquesta edició
Śŝ ŚĂŶ ƉĂƌƟĐŝƉĂƚ ĂůƵŵnes de 2n curs d’Il·lustraĐŝſ͕ ĚĞ 'ƌăĮĐĂ /ŵƉƌĞƐĂ
i d’Estudis Superiors de
ŝƐƐĞŶǇ 'ƌăĮĐ͘ ĚƵ Ğnavente (Lleida 1989),
ĂůƵŵŶĞ ĚĞ 'ƌăĮĐĂ /ŵpresa, dissenyador i periodista d’aquest diari, n’és el guanyador.
:ĂŚĂǀŝĂƉĂƌƟĐŝƉĂƚĞŶĂƋƵĞƐƚĐŽŶĐƵƌƐ͘
Sí, l’any passat.
sĂƋƵĞĚĂƌĮŶĂůŝƐƚĂ͘
I vaig guanyar la votació popular (somriu).
ƋƵĞƐƚĂŶǇŚĂƋƵĞĚĂƌƉƌŝŵĞƌ͕ƉĞƌž͘
^ş͘/ŚĞƚŽƌŶĂƚĂŐƵĂŶǇĂƌůĂǀŽƚĂĐŝſƉŽƉƵůĂƌ͘ƐƟĐ
doblement content.
ǆƉůŝƋƵŝ͛ŶƐůĂƐĞƵĂƉƌŽƉŽƐƚĂ͘
A les festes de Badalona, cada any es fabrica un
dimoni de gran dimensions, que acaba sent creŵĂƚ͘ůĐĂƌƚĞůůƌĞŇĞĐƚĞŝǆƵŶĚŝŵŽŶŝƋƵĞĨƵŝŐĚĞůĞƐ
ŇĂŵĞƐ ŝŶƚĞŶƚĂŶƚ ƉĂƐƐĂƌ ĚĞƐĂƉĞƌĐĞďƵƚ Ăŵď ƵŶĂ
disfressa per anar “d’incògnit”, però que convida
a què tothom el vegi: gavardina, ulleres i barret.

DŽůƚƐƵďƟů͘
DŽůƚ͊ ;ƌŝĞŵͿ͘ ů ĮŶĂů͕ĠƐĐůĂƌ͕ůĞƐŇĂŵĞƐ
l’empaiten.
YƵŝŶĂƚğĐŶŝĐĂŚĂƵƟůŝƚǌĂƚ͍
La il·lustració principal
ĞƐƚă ĚŝďƵŝǆĂĚĂ Ăŵď
ordinador, amb taďůĞƚĂ ŐƌăĮĐĂ͕ ŝ ůĂ ƉĂƌƚ
manual, amb pintura,
ŝůĞƐůůĞƚƌĞƐ͕ůĂƟƉŽŐƌĂĮĂ͕ ĞƐƚĂŶ ĨĞƚĞƐ Ăŵď
pinzell.
,Ă ĞƐƚĂƚ ƐĞůĞĐĐŝŽŶĂƚ
ƉĞƌĂŶĂƌĂůDƵƐĞƵĚĞů
ŝƐƐĞŶǇ ĚĞ ĂƌĐĞůŽŶĂ͕Ăů&ĞƐƟǀĂů&ůŝĐ͘͘͘
͘͘͘ŽŶ Ɛ͛Śŝ ĞǆƉŽƐĞŶ ŝůͲ
lustracions per a lliďƌĞƐŝŶĨĂŶƟůƐŝũƵǀĞŶŝůƐ͘
ĞůƐƋƵŝĞǆƉŽƐĞŶ͕ƐſŶƵŶϮϱйĞƐƚƵĚŝĂŶƚƐŝƵŶϳϱй
professionals. Va ser una sorpresa, per a mi.
/ŚŝĂŶŝƌăĂƉƌĞƐĞŶƚĂƌůĞƐƚĞǀĞƐĐƌĞĂĐŝŽŶƐ͘
Sí, munto la parada precisament aquest cap de
setmana. M’encantaria dedicar-me a la il·lustració editorial, de contes, novel·les, fent portades...
Encara que, personalment, el que més m’agrada
és escriure.
,ĂĞƐĐƌŝƚ͍
Si, escric novel·les des dels 13 anyets, però les
ƟŶĐĂŐĂĨĂŶƚƉŽůƐĞŶƵŶĐĂůĂŝǆ͘
WŽĚƌŝĂĚĞĚŝĐĂƌͲƐĞĂůĞƐĚƵĞƐĐŽƐĞƐĂůŚŽƌĂ͘
Seria el meu somni!
ƐǀĞƵƚƌĞďĂůůĂŶƚĨŽƌĂĚĞ>ůĞŝĚĂ͍
Lleida és casa meva, però m’hi veig fora, és un
tema d’oportunitats.

El cartell reflecteix un
dimoni que fuig de les flames
intentant passar desapercebut

Lluís Bellera
Alcalde de la
Pobla de Segur

El municipi pallarés celebra aquest
ĐĂƉĚĞƐĞƚŵĂŶĂƵŶĂŶŽǀĂŝƌĞĞŝǆŝĚĂ
ĞĚŝĐŝſ ĚĞ ů͛KůŝŵƉŝĂĚĂ /ŶƚĂŶƟů &ůĂŵŝĐĞůů͕ ƋƵĞ ĞŶŐƵĂŶǇ ĂƌƌŝďĂ ĂůƐ ϯϱ
ĂŶǇƐ͕ƚŽƚĂƵŶĂĮƚĂ͘

Mariano Rajoy
President del
Govern central

La Comissió de Venècia, un òrgan
ĐŽŶƐƵůƟƵ ĚĞ ůĞƐ ŝŶƐƟƚƵĐŝŽŶƐ ĞƵƌŽpees, posa en dubte la neutralitat
ĚĞůdƌŝďƵŶĂůŽŶƐƟƚƵĐŝŽŶĂůĚĞů͛Ɛtat espanyol.

Mark Rutte
Primer ministre
d’Holanda

Polèmica prohibició d’impedir l’enƚƌĂĚĂĂůƐWĂŢƐŽƐĂŝǆŽƐĚĞůŵŝŶŝƐƚƌĞ
Ě͛ǆƚĞƌŝŽƌƐƚƵƌĐ͕DĞǀůƵƚĂǀƵƐŽŐůƵ͕
ƋƵĞŚĂǀŝĂĚĞĨĞƌƵŶŵşƟŶŐĞůĞĐƚŽƌĂů
dels comicis turcs del 16 d’abril.

L’espai del Mas de Melons de
ĂƐƚĞůůĚĂŶƐǀĂĂĐŽůůŝƌĂŚŝƌĂůŵĂơ
l’homenatge als dos agents rurals
assassinats a Aspa. Igual que en el
ĨƵŶĞƌĂů͕ůĂĮŶĂůŝƚǌĂĐŝſĚĞů͛ĂĐƚĞǀĂ
comportar l’alliberament de dues
aus. En aquesta ocasió, l’espai escollit era davant un desnivell i la
nostra fotògrafa veia que hi havia
perill de caiguda. Llavors, el delegat del Govern, Ramon Farré,
li va dir que l’agafava i que podia
treballar tranquil·la, que ell no la
ĚĞŝǆĂƌŝĂĐĂƵƌĞ͘͘͘ĐŽŵĂŝǆşǀĂƐĞƌ͘

MANO DE OBRA GRATIS!!!
CON LA TARIFA PLANA DE REPARACIONES Y MANTENIMIENTO
PAGUE SOLO MATERIALES E IMPUESTOS
REVISIÓN COMPLETA:
DES DE 139€

SUSTITUCIÓN PASTILLAS
FRENO: DES DE 59€

(PIDA INFORMACIÓN SIN COMPROMISO)
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ILERCORAUTO SA

CAMBIO ACEITE:
DES DE 39€

(CONSULTE CONDICIONES)
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