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Nyam, pròxima reobertura de
l’emblemàtica entrepaneria

iniciatives solidaritat
diputació de lleida

Dos joves de Lleida assumeixen el projecte després de la jubilació
de l’antic propietari || Nova imatge però “la mateixa essència”
amado forrolla

l.g.

❘ lleida ❘ Tres mesos després que
l’emblemàtica entrepaneria Mr.
Nyam Nyam, situada al número 1 de l’avinguda Alcalde
Rovira Roure, abaixés la persiana per la jubilació del seu
propietari, dos joves de Lleida
ja estan preparant la reobertura amb una imatge nova però
“mantenint l’essència” d’un
dels locals clàssics de la capital
del Segrià. Segons va explicar
ahir a aquest diari un dels nous
amos, Xavier Llasera, ell i el
seu soci, Narcís Dalmau, preveuen obrir les portes del nou
Nyam abans de l’estiu, malgrat
que podria ser fins i tot abans,
per a les festes de maig.
Un relleu que s’ha fet gràcies a la col·laboració de l’antic
propietari, Miquel Queralt,
que es va jubilar a finals del
2020 amb 65 anys, segons va
explicar el jove, que els ha
guiat per mantenir l’essència
de l’entrepaneria, en què se
serviran els mateixos productes de sempre i de la mateixa
manera de sempre, però amb
una imatge nova. “Estem fent
obres al local per renovar-lo
completament, perquè necessitava una reforma, però hem
volgut mantenir els colors emblemàtics del Nyam i el nom
gràcies a la cessió de l’antic
propietari”, va explicar Xavier Llasera. D’aquesta manera,
doncs, tot queda a casa perquè

Presentació de la Marxa Senderista Solidària del Baix Segre.

Marxa en benefici
d’Aremi i Down Lleida

Xavier Llasera i Narcís Dalmau al costat del cartell de reobertura.

local històric

Mr. Nyam Nyam va obrir les
portes el 1981 i va abaixar
la persiana el desembre
passat per jubilació
el jove va assenyalar que el seu
pare, Miquel Llasera, va ser un
dels socis fundadors del Nyam
Nyam, que va obrir les seues
portes el 1981. “Ens feia molta
il·lusió poder continuar amb
el projecte, que a més també
serà nou per a nosaltres, i malgrat que ja tenim dos locals de
lleure nocturn, amb el Nyam

iniciem una nova aventura”,
va destacar.
Així doncs, els joves, de 26
anys, van voler agrair l’ajuda
de Miquel Queralt en tot el
procés. “Ens ajuda a triar els
productes per mantenir l’essència de l’entrepaneria i ho ha fet
tot més fàcil. Sabem que li fa
il·lusió que puguem continuar
i va passant sovint per aquí per
veure com va la reobertura”,
van assenyalar. Així mateix,
els veïns i veïnes també s’han
abocat al nou projecte. “Molta
gent s’atansa a preguntar si ens
poden ajudar, ens hem sentit
molt ben acollits”, va afirmar
Llasera.

Exposició de
llenceria antiga
per celebrar el
8M a Juneda
Peces de la col·lecció
de Victòria Antó

Peces de la col·lecció particular de llenceria més gran del país.

comarca, música de la mà de la
DJ Albeta Franklin i la lectura
del manifest per reclamar la
igualtat efectiva entre homes
i dones. Tot això se celebrarà
al llarg del 8 de març a la plaça 1 d’Octubre. A la capital
del Pallars Jussà, alumnes de
l’INS Tremp col·laboraran en
la pintada d’un mural comme-

moratiu. L’acte institucional
tindrà lloc a les 18 h, a la Font
de Caps de Talarn. I el Solsonès, per la seua banda, sota el
lema Cremem estigmes, dedicarà les seues propostes del
Dia de la Dona a totes aquelles
que han transgredit els camins
marcats, amb tallers de teatre
crític i xarrades, entre d’altres.

presentació a la diputació
de Lleida d’aquest esdeveniment solidari, l’objectiu
és superar els 500 inscrits
d’edicions anteriors. En el
dia d’avui, ja són més de 200
les persones que s’han afegit
a la iniciativa. Van destacar
que la marxa està dissenyada
perquè tots els participants
puguin disfrutar d’un dia
d’esport i naturalesa, sigui
quina sigui la seua condició
física. Les inscripcions estan
obertes a través de la pàgina
web www.iter5.cat.

tecnologia

càrrecs

Adolescents
competeixen avui
a la First Lego
League de la UdL

Elena Fuses, nova
directora territorial
d’Igualtat

Uns 300 participants
de vint col·legis

feminisme propostes

❘ juneda ❘ Més de setanta peces
de llenceria antiga de la col·
lecció de Victòria Antó, que
es conserva al Castell del Remei, s’exhibiran del 8 de març
al 29 d’abril en el Complex
Cultural de Juneda sota el títol Agulla, fil i didal. Dones
d’un altre temps. La mostra
està organitzada per l’ajuntament d’aquesta localitat de les
Garrigues coincidint amb la
celebració del Dia Internacional de la Dona.
Les Borges Blanques també
prepara per al 8M un programa
que inclourà un mercat de productes de proximitat a càrrec
de dones emprenedores de la

❘ la granja d’escarp ❘ La Granja d’Escarp acollirà el 13
de març vinent la XII Marxa Senderista Solidària del
Baix Segre, que aquest any
recaptarà fons per a les associacions Aremi i Down Lleida. L’organització proposa
quatre rutes, la més curta
de les quals (3,2 km) serà
gratuïta per a les persones
amb mobilitat reduïda i els
seus acompanyants. Els altres recorreguts seran de 10,
17 i 24 quilòmetres. Segons
van explicar ahir durant la

x Lleida x Un tot a l de 39
equips, deu més que l’any
passat, prendran part avui
al torneig classificatori de
la First Lego League que
organitza l’Escola Politècnica Superior de la Universitat de Lleida (UdL).
La competició de robòtica,
que recupera aquest any el
format presencial, reunirà
al campus de Cappont uns
300 participants d’entre 6
i 16 anys de vint col·legis i
instituts de les comarques
de Ponent i Barcelona. Els
dos primers equips accediran a la gran final estatal,
que se celebrarà el 2 d’abril
vinent a Torremolinos (Màlaga). Els reptes d’aquesta
onzena edició de la competició estan relacionats
amb el transport. Es tracta
d’explorar “els avenços tecnològics i els desafiaments
globals als quals s’enfronta
la humanitat per construir
solucions creatives que revolucionin el futur”, destaquen els organitzadors. En
total es repartiran quinze
guardons.

❘ lleida ❘ Elena Fuses Navarra s’incorporarà dilluns
vinent com la nova directora dels serveis territorials
d’Igualtat i Feminismes a
Lleida. Segons va informar ahir el Govern, Fuses
ja participarà en l’acte institucional per commemorar
el 8M. Natural de Tremp,
Fuses és llicenciada en Filosofia i Lletres i és funcionària docent.

energia

Només un 30%
d’espanyols tindria
una llar eficient
❘ madrid ❘ Només el 30 % dels
espanyols invertiria en l’optimització del seu consum
per reduir la factura energètica dels seus habitatges,
malgrat que una mica més
de la meitat afirma conèixer
què és el certificat d’eficiència energètica. Així ho detalla un estudi del Col·legi
General de l’Arquitectura
Tècnica d’Espanya (CGATE) coincidint amb el Dia
de l’Eficiència Energètica,
que se celebra avui.

