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El curs escolar 2022-2023 començarà dilluns a les comarques de Lleida amb 36.483 alumnes d’educació Infantil i 
Primària, la qual cosa n’implica 1.042 menys que en l’anterior. Tanquen dos escoles rurals i quatre més tenen menys 
de 10 matriculats. El descens de natalitat encara no es reflecteix a l’ESO, que continua guanyant estudiants.

10.612
estudiants a infantil

Alumnes matriculats en els tres 
cursos d’educació Infantil, 541 
menys que l’anterior. Només a I-
3, la caiguda és de 215.

25.871
estudiants a Primària

Aquesta xifra d’inscrits en els sis 
cursos d’Educació Primària repre-
senta una disminució de 501 res-
pecte al curs passat.

19.110
estudiants a l’esO

El descens de la natalitat encara 
no es reflecteix a l’ESO, ja que els 
alumnes segueixen augmentant, 
concretament en 455.

dadeS

El nou curs arranca amb mil alumnes 
menys a Infantil i Primària a Lleida
Quatre escoles tenen menys de 10 matriculats i l’ESO encara guanya estudiants

ensenyament retOrn a les aules

S. eSpín/j. martí/C. SanS
❘ llEIDA ❘ Les comarques de Lleida 
iniciaran dilluns el curs escolar 
amb un total de 36.483 alumnes 
d’educació Infantil i Primària, 
1.042 menys que l’anterior, el 
doble del descens registrat el 
curs passat, quan va ser de 501, 
segons dades d’Educació. La cai-
guda demogràfica es continua 
notant i a les aules d’I-3 hi haurà 
215 nens menys (3.249 matri-
culats en total), així com 541 
menys en el conjunt dels tres 
cursos d’Infantil (10.612). A Pri-
mària la disminució és de 501 
estudiants (25.871). El departa-
ment va ratificar el tancament 
de l’escola Mossèn Ramon Mun-
tanyola als Omells de na Gaia i 
de la de les Ventoses a Preixens. 
Quatre escoles rurals més te-
nen menys de 10 alumnes: les de 
Tuixent i Puigverd d’Agramunt 
(les dos amb 9), la de Tartareu 
(8) i la de Tírvia (7).

En canvi, segueix l’increment 
d’alumnes a l’ESO. El dimecres 
dia 7 començaran les classes 
un total de 19.110, la qual cosa 
n’implica 455 més que el curs 
passat. 

Pel que fa a Batxillerat, Edu-
cació només va indicar que hi 
haurà dos grups més a Lleida, 
ambdós de segon curs, però no 
va facilitar el número de matri-
culats. Tampoc va concretar els 
de cicles de Formació Professi-
onal (FP), però sí que els cen-
tres de Lleida tindran 16 nous 
grups. Per exemple, a la capital 
l’institut Caparrella en guanya 
un de ciberseguretat en entorns 
de tecnologies de la informació; 
el Guindàvols, de fabricació ad-
ditiva; el Torre Vicens, un de 
cultius cel·lulars; i el Ronda, de 
promoció d’igualtat de gènere. 
L’Alfons Costafreda de Tàrrega 
n’estrena un de xarxes i esta-
cions de tractaments d’aigües 
i l’Escola Ondara, un altre de 
revestiments murals. L’institut 
La Segarra impartirà emergèn-
cies sanitàries; el de la Pobla 
de Segur, de tècnic esportiu de 
piragüisme en aigües braves; i 
l’institut Mollerussa, d’auxiliar 
de manteniment i reparació de 
vehicles de mobilitat personal, 
entre d’altres.

D’altra banda, el departa-
ment va xifrar en 5.503 les do-
tacions de docents, un 1,46% 
més que el curs anterior, sense 
tenir en compte les dotacions de 
reforç que hi havia l’any passat. 
Aquesta xifra inclou l’educació 
obligatòria, centres d’adults i 
d’idiomes.

estat actual de les obres d’adequació de les aules d’Infantil al col·legi joan maragall.

n Els alumnes de quatre i cinc 
anys d’educació Infantil (I-4 i I-
5) del col·legi Joan Maragall de 
la Bordeta començaran dilluns 
el curs a la ludoteca municipal 
del Parc de l’Aigua a causa del 
retard en la renovació i am-
pliació de les aules d’Infantil. 

Els treballs havien d’inici-
ar-se a començaments de ju-
liol, però a causa de la falta 
de materials i mà d’obra no ho 
van fer fins a l’agost, segons la 
informació facilitada per fonts 
del centre. El col·legi necessi-
tava una aula més d’Infantil 
des de feia dos anys, quan va 
acollir el Centre de Formació 

d’Adults Segrià, que anterior-
ment tenia la seu a l’antiga es-
cola Camps Elisis. 

Els operaris necessiten al-
menys una setmana per netejar 
i equipar les aules així que, de 
moment, els nous alumnes de 
3 anys (I-3), que s’incorporen 
a l’escola de forma esglaonada, 

estaran a l’aula d’anglès, men-
tre que els d’I-4 i I-5 estaran de 
9.00 a 11.30 a la ludoteca, que 
la Paeria ha posat a disposició 
del centre. 

A les 11.30, aniran cap al 
col·legi Joan Maragall, situat 
a mig quilòmetre de distància, 
caminant amb els seus mes-
tres. Estaran la resta del matí 
al gimnàs, on també dinaran, 
ja que serveix com a menjador 
dels més petits. 

El centre compta amb poc 
més de 60 alumnes d’Infan-
til, dels quals una quarantena 
es veuran afectats per aquest 
trasllat temporal.

Aules d’Infantil fora de servei al Joan Maragall

mIg quIlòmetre
la ludoteca, al Parc de 
l’Aigua, es troba a una 
distància de mig 
quilòmetre de l’escola

Mestres faran de 
monitors de lleure 
a les tardes en 
alguns centres
n Educació, les direccions 
de diferents escoles i fins i 
tot ajuntaments feien ges-
tions ahir a contrarellotge 
per intentar cobrir totes 
les places de monitors per 
a les activitats extraesco-
lars en les tardes d’aquest 
mes. El col·legi del Pla de 
Sant Tirs (Alt Urgell) n’és 
un exemple. 

L’alcaldessa de Ribera 
d’Urgellet, Josefina Lla-
dós, va explicar que des-
prés d’una setmana “de 
bojos” al notificar-los 
Educació que no dispo-
sava de monitors, han 
arribat a un acord amb la 
tècnica d’educació Infantil 
contractada per cobrir la 
nova franja d’I-1 i I-2 per-
què s’encarregui d’aquest 
servei. 

Així mateix, col·legis de 
Zones Escolars Rurals de 
les Garrigues tenien pre-
vist que mestres exercis-
sin com a monitoris a la 
tarda. A més, centres de 
Lleida ciutat tenien ahir 
diversos llocs sense co-
brir, i el d’Algerri només 
comptava amb un dels dos 
monitors previstos.

“Si la cosa no 
evoluciona, a  
les barricades”
n La portaveu del sindicat 
USTEC, Iolanda Segura, 
va celebrar ahir que el curs 
s’iniciï sense vagues arran 
de l’acord amb Educació 
per reduir al gener una 
hora lectiva als docents i 
contractar-ne 3.472, però 
va alertar que “això no 
vol dir que acabi sense”. 
“Si la cosa no evoluciona, 
tornarem a les barrica-
des”, va incidir. Va recor-
dar que han fixat el 31 de 
desembre com a límit per 
aconseguir les altres rei-
vindicacions i va apostar 
per negociar també l’ordre 
del calendari escolar i “co-
mençar de zero” de cara a 
altres cursos.

➜
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El president de la Generalitat Lluís Companys va 
dir en el seu discurs d’investidura del 31 de desem-
bre del 1933 que per encapçalar les nobles i justes 
causes del món ja hi ha moltes persones, però per 
defensar Catalunya només hi ha els catalans i avui, 
que SEGRE compleix quaranta anys, volem fer-nos 
nostra aquesta frase per traslladar als lleidatans 
la importància vital que té per a les comarques de 
Ponent, el Pirineu i Aran que un mitjà de comuni-
cació de proximitat informi i vetlli per l’economia, 
la cultura, les infraestructures, l’esport, la política 
local i comarcal de tots i cada un dels seus muni-
cipis i ciutadans. Aquesta és la nostra prioritat. Les 
comarques de Lleida només tenen cabuda en els 
grans mitjans catalans o espanyols quan hi ha una 
tragèdia o es produeix una notícia de gran abast, 
com d’altra banda és lògic. En canvi la prioritat de 
SEGRE sempre és donar veu als lleidatans, defensar 
els seus interessos, riure i plorar amb ells i controlar 

la propaganda que el poder exerceix. Aquesta va ser 
la idea original dels fundadors d’aquest diari i con-
tinua sent la bandera més alta que guia els passos 
del grup SEGRE quaranta anys després que sortís 
al carrer el primer exemplar tal dia com avui de 
fa quatre dècades. Hem ampliat sectors d’informa-
ció, tenim una edició en català des de fa 25 anys i 
disposem d’un diari digital, una televisió i diversos 
suplements culturals, esportius, tecnològics, agroa-
limentaris i comarcals, però no ens hem mogut ni 
un mil·límetre de la deontologia inicial: les opinions 
són lliures i els fets, sagrats. 

Les comarques de Lleida, com tot Catalunya, les 
formen persones de diferents ideologies, nivell eco-
nòmic i cultural i religió, i aquesta pluralitat ha de 
quedar reflectida al nostre diari, líder indiscutible 
de vendes i difusió i amb un ampli i variat ventall 
de col·laboradors, que representen tota la societat. 

Haurem comès errors, com humans que som, però 
a la nostra redacció i a tot l’equip que conforma 
aquest grup periodístic l’únic ànim que ens ha mo-
gut sempre és traslladar les notícies als nostres lec-
tors amb el màxim rigor i fiabilitat. Avui arranquem 
amb aquesta efemèride un any carregat de celebraci-
ons per a aquesta feliç commemoració. Hem organit-
zat una exposició itinerant, per totes les comarques 
lleidatanes, Aran i la Franja, del més destacat de 
les nostres portades com a reflex d’aquests quaranta 
anys, però hi haurà moltes altres activitats per fer 
partícips els nostres lectors, el nostre principal aval, 
de la importància del periodisme de proximitat. Així 
mateix, enfoquem el futur amb optimisme perquè la 
reconversió mediàtica que obliguen les noves mane-
res de fer arribar les notícies a la societat ha donat 
més valor a les capçaleres professionals i de solvèn-
cia contrastada. Moltes gràcies a tots els lectors per 
la seua fidelitat.

Editorial

SEGRE, 40 anys al servei de Lleida

el més llegit a segre.com

Agredeix amb                
una botella dos 
germans a Isona
z  L’agressió a dos ger-
mans a les festes d’Isona 
–un dels quals va haver 
de ser operat al cap–, va 
ser la notícia més consul-
tada ahir al web.

Detingut per una 
brutal pallissa a 
l’exparella a Lleida
z La brutal agressió d’un 
veí de Lleida a la seua 
exparella en un bar de la 
Zona Alta de Lleida, una 
de les informacions més 
llegides ahir online.

Les pluges avancen 
la temporada de 
bolets al Pirineu

1 2 3

vox PoPuli

Pilu Lleida @PiluLleida
«Cada estiu hi ha pedregades amb pedra 
més grossa o no tinc memòria?»

Josep @joseppla
«Plaques solars i pedregades. Tindrem un 
greu problema»

Guillermo Hervera @ghervera
«A Catalunya, per la Diada, un català indepe 
no havia estat mai incòmode amb un altre 
no indepe. En l’èxtasi del procés molts 
catalans no indepes estaven incòmodes amb 
catalans indepes i viceversa. Avui estem en la 
fase catalans indepes incòmodes entre si. Ho 
dic bé?»

Arnau Llambrich @arnau_llambrich
«Ara parlen de manifestació sectària, quan fa 
molts anys que hi va gent de diferents partits 
i quan gràcies a aquests el moviment 
independentista va avançar. És de vergonya 
el que estan fent tots amb Catalunya, amb la 
gent i amb el moviment independentista, DE 
VERGONYA!»

«La manifestació 
de la Diada 
d’aquest any 

és una protesta 
contra partits 
catalans i no 
contra l’Estat»

Pere Aragonès

President de  
la Generalitat

40 i 14.600
“Sabeu el que heu 
fet, però ni us imagineu 
el que sou capaços de 
fer.” amb aquesta cita 
i el títol de l’article vol-
dria donar importància 
a l’efemèride que celebra 
avui aquest rotatiu. Se-
gre fa 40 anys i ha publi-
cat 14.600 números. Po-
ca broma! la continuïtat 
en el temps d’un projecte 
sempre és motiu de satis-
facció i aquesta també és 
un indicador d’èxit. els 
projectes empresarials 
necessiten per desenvo-
lupar-se la figura de l’em-
prenedor. Sobre aquestes 
persones s’intenta trobar 
diferents aspectes diferenciadors de 
personalitat, d’organització, de caracte-
rístiques innates... Des de la meva pers-
pectiva i l’experiència vital, que quasi té 
els mateixos anys que SeGRe (tinc 44 
anys), crec que s’oblida del més impor-
tant: la capacitat de crear un equip. els 
projectes empresarials, siguin periodís-
tics, de comerç... necessiten l’impuls ini-
cial, però un cop llançats han de fer un 
pas endavant. I aquí és on es trunquen 
molts. No perquè desapareguin, sinó 
perquè perden el gen del creixement. 
Tothom parla de la necessitat de lide-
ratge en l’empresa quan el més destacat 
són els lideratges en plural. a SeGRe 
s’ha vist com les persones que n’han 

format part han neces-
sitat nous reptes, les di-
ficultats han estat pro-
blemes apassionants per 
resoldre, la competència 
ens ha fet més forts, les 
noves línies de produc-
tes han estat ocasions per 
aprendre (SeGRe Cata-
là, TV, Ràdio...) i tot això 
ha estat possible gràcies 
a l’excel·lent equip que 
n’ha format part durant 
4 dècades. aquest model 
de gestió, en el qual crec 
fermament, és la histò-
ria del grup SeGRe: un 
inici difícil, un projecte 
engrescador i una ge-
neració de lideratges en 

plural (i molt plurals) que han ajudat a 
desplegar temes, noves línies de negoci 
i han donat oportunitats a molts pro-
fessionals per demostrar la seva vàlua, 
equivocar-se, rectificar; és a dir, crear i 
desenvolupar un nou gran projecte. el 
futur està ple d’incerteses i d’oportuni-
tats en tots els aspectes professionals; 
el que és segur és que la capacitat dels 
equips serà un factor clau per afrontar 
el futur. els deures estan fets. Però ara, 
com a consell, cal confiar en els millors 
professionals que garanteixin un relleu 
a l’alçada dels líders que han passat per 
SeGRe, i que continuï apostant per te-
nir gran qualitat informativa al nostre 
territori. Felicitats, SeGRe!!!

marc cErón
oPinió PEr EmPortar

La història de 
SEGRE comprèn 
quatre dècades 
d’un model reeixit 
gràcies a uns bons 
lideratges en plural
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comarques
www.segre.com/comarques

Energia solar per proveir sis
equipaments de Balaguer.

p. 14
Més d’un milió per acabar la
ruta ciclista d’Aran a França.

p. 15

Imatge de diversos locals amb la persiana abaixada del carrer Canonges de la Seu, al centre històric.

c.sAns

C.SanS
❘ lA sEu D’urgEll ❘ La Seu d’Urgell 
té un total de 1.273 locals co-
mercials buits, segons un cens 
elaborat per l’ajuntament, que 
apunta que un de cada quatre, 
332, són al centre històric. La 
principal causa de tancament 
dels comerços és la falta de re-
lleu generacional per jubilació 
dels amos o pels alts preus del 
lloguer. L’obertura de nous esta-
bliments no compensa el tanca-
ment d’altres locals, moltes ve-
gades amb una llarga trajectòria 
comercial a la zona. Alguns dels 
immobles clausurats es troben 
en bon estat, mentre que d’altres 
estan deteriorats i requeririen 
reformes per reobrir-los.

Per frenar la degradació del 
barri històric i promocionar-lo, 
el consistori posarà en marxa al 
novembre una campanya de-
dicada a dinamitzar l’activitat 
econòmica en aquesta part de 
la ciutat. L’objectiu és buscar 
la col·laboració entre els propi-
etaris dels locals que tenen la 
persiana abaixada i els artesans 
i artistes de la comarca, a fi de 
reutilitzar els aparadors en de-
sús com a expositors de les seues 
obres o productes locals, segons 
van indicar fonts municipals.

Es firmarà un conveni
La fórmula, en la qual treba-

llen des de fa mesos els tècnics 
de l’àrea de Promoció Econò-
mica, preveu la signatura d’un 
conveni entre l’ajuntament i els 
propietaris dels establiments 
per poder utilitzar els apara-
dors. El consistori es farà càr-

La Seu té 1.273 locals comercials buits,  
332 dels quals són al centre històric
L’ajuntament impulsa una campanya per utilitzar els del barri antic com a aparadors per a artistes i 
productes locals || En una segona fase s’instal·laran vinils amb fotos antigues dels establiments

municipis comerç

rec de la neteja i posada a punt 
de l’exterior del local i l’artesà 
només podrà utilitzar-lo com a 
expositor, sense instal·lar-hi el 
seu obrador llevat que el compri 
o el llogui.

La regidora de Comerç, Nú-
ria Tomàs, va explicar que la 
voluntat d’aquesta acció és 
“frenar” l’augment de locals 
buits i “revertir” la situació di-
namitzant la zona, sobretot al 
carrer Canonges. L’actuació es 
desenvoluparà durant un mes. 
L’àrea de Promoció Econòmica, 
per la seua part, ja ha contactat 
amb mitja dotzena d’artesans 
que estan disposats a utilitzar 
aquests espais per mostrar les 
seues creacions.

Una altra de les accions en les 

quals treballa l’ajuntament per 
revitalitzar el centre de la Seu 
és retolar els locals buits amb 
vinils que representin fotogra-
fies antigues dels establiments 
i dels carrers del nucli històric 
de la ciutat perquè “facin més 
atractiva la zona”. Aquesta ac-
ció la duran a terme “en una 
segona fase”. 

Tomàs va remarcar que bus-
caran acords amb els propietaris 
dels establiments per poder po-
sar en marxa aquesta iniciativa 
com més aviat millor.

frenar la degradaCIó
una de les principals  
metes del consistori  
és frenar la degradació  
de la zona antiga

leS ClauS

Un alt percentatge
z Els locals buits al centre his-
tòric de la seu suposen un 26% 
del total dels tancats a tota la 
capital de l’Alt urgell.

Balaguer
z Balaguer té més d’un centenar 
de locals buits al centre histò-
ric, el 50% del total dels comer-
ços. l’ajuntament va posar en 
marxa la campanya Aixequem 
persianes per facilitar que els 
reutilitzin.

Tremp
z Per la seua part, la capital del 
Pallars Jussà també ha posat 
en marxa iniciatives per reobrir 
una seixantena de locals al cen-
tre històric, ja sigui com a apa-
radors o bé per acollir-hi activi-
tats i promoció d’entitats.

La Pobla de Segur i Isona
z També han contemplat posar 
en marxa iniciatives similars als 
seus respectius centre històrics.

Àrees comercials
z la construcció del nou hos-
pital comarcal a la seu inclou-
rà dos noves àrees comercials 
que l’ajuntament va anunciar 
ara fa un any. les dos parcel·les 
sumen 18.000 metres quadrats. 
Fonts municipals van informar 
ahir que els promotors han 
manifestat la intenció d’iniciar 
les obres a partir de la tardor 
vinent.

Crearan associacions locals contra 
incendis forestals al pla de Lleida

medi ambient silvicultura

❘ AlMATrET ❘ Ajuntaments del pla 
de Lleida promouen la creació 
d’associacions de propietaris 
forestals per millorar la gestió 
dels boscos, una qüestió que ha 
quedat patent arran dels incen-
dis forestals d’aquests darrers 
anys. Ho fan en col·laboració 
amb l’associació Leader Ponent, 
que treballa per al desenvolu-
pament econòmic sostenible al 
món rural des de diferents àm-
bits com l’energètic i la promo-
ció de productes locals. 

L’objectiu és sumar esforços 
i aprofitar els recursos i opor-
tunitats que ofereix el bosc, 
mitjançant una gestió conjunta 
que redueixi els costos als pro-
pietaris. Mitjançant la creació 
d’associacions, esperen facilitar 
a aquest col·lectiu l’accés a ajuts 
públics.

La voluntat és constituir 
aquest mes la primera associ-
ació, que agruparia propieta-
ris forestals del sud del Segrià, 
part de les Garrigues i la Vall del 

Corb. De moment, ja són més 
d’una vintena els interessats a 
formar-ne part. 

Entre els ajuntaments que s’hi 
volen adherir, val a destacar el 
d’Almatret, un municipi envol-
tat de 12.000 hectàrees de bosc 
de díficil accés atesa la proxi-
mitat de l’Ebre i pel pronunciat 
desnivell geogràfic. També pre-
veu sumar-s’hi el consistori de 
Bovera, on el bosc es combina 
amb granges i ja hi ha hagut di-
versos incendis.la presentació de la iniciativa ahir a almatret.

Acn
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■mitjans aniversari

Una imatge per a la història: el 8 de novembre del 1982, els últims treballadors de Segre que van abandonar la redacció, aleshores a Ferran, ho van fer en una llanxa de Protecció Civil.

leonor peDrico

cinquè aniversari, SEGRE es va 
consolidar com a líder indiscu-
tible als quioscos de les comar-
ques de Lleida... I fins ara. 

El 1987, d’altra banda, es va 
crear la secció Bot de Pernes, 
que va donar a conèixer autors 
com Vidal Vidal, Pep Coll o 
Emili Bayo, entre molts d’altres, 
i va suposar la incorporació del 
català al diari, amb una contra-
portada literària i irreverent a 
parts iguals. 

Vint-i-cinc anys en català
Deu anys després, el 1997, el 

català deixaria de quedar rele-
gat a l’última pàgina del diari 
i a l’opinió dels lectors, ja que 
SEGRE va ser el primer diari 
que va fer una doble edició en 
català i castellà. El proper diu-
menge 11 de setembre complirà 
25 anys la capçalera roja, que no 
ha deixat de sumar lectors des 
d’aleshores.

Exposició
z Algunes de les portades que han fet histò-
ria al llarg d’aquestes quatre dècades podran 
veure’s des del 23 de setembre per totes les 
comarques de lleida i Aran, a part de la Fran-
ja de ponent, per poder celebrar l’efemèride 
amb els lectors de tot el territori.

Doble aniversari
z el 40 aniversari de la sortida al carrer de Se-
Gre coincideix amb el 25 de l’edició en ca-
talà. l’11 de setembre del 1997 SeGre es va 
convertir al primer diari a tenir una versió en 
castellà i una en català, que no ha deixat de 
guanyar adeptes des d’aleshores.

Capçalera renovada
z Des d’avui i durant tot l’any del 40 aniversa-
ri de SeGre la capçalera del diari inclourà un 
logo commemoratiu (esquerra) elaborat des 
de la secció de Disseny i Maquetació del diari 
per recordar que fins al setembre del 2023 
estem de celebració.

Calendari d’exPoSiCionS

LOCALITAT DATEs

lleida 23 set. 02 oct.

Tàrrega 07 oct. 16 oct.

les Borges Blanques 21 oct. 30 oct.

Mollerussa 04 nov. 13 nov.

cervera 18 nov. 27 nov.

Balaguer 02 des. 11 donis.

Tremp 13 gen. 22 gen.

Vielha e Mijaran 27 gen. 05 febr.

LOCALITAT DATEs

el pont de Suert 10 febr. 19 febr.

Sort 24 febr. 05 març.

la Seu d’Urgell 10 març 19 març.

puigcerdà 24 març 02 abr.

Solsona 07 abr. 16 abr.

Fraga 21 abr. 30 abr.

lleida 05 maig 14 maig.

Aniversari a tot el territori

Informativament, 40 anys 
donen per a molt. Hi ha hagut 
tragèdies estremidores, com la 
de l’accident al pas a nivell sense 
barreres de Juneda en el qual el 
25 de març del 1988 van mo-
rir quinze persones, deu de les 

quals eren nens de guarderia. 
Però també ens hem fet ressò de 
bones notícies, com l’ascens del 
Lleida de Mané a Primera divi-
sió el 1993, els vuit mundials del 
Tro de Cervera, Marc Márquez, 
(sis en MotoGP), la declaració 

del romànic de la Vall de Boí 
Patrimoni de la Humanitat per 
part de la Unesco l’any 2000 o 
els concerts de grans mites del 
rock com David Bowie o Lou 
Reed als prats d’Escalarre en el 
marc del Doctor Music Festival.

També vam cobrir les olim-
píades de Barcelona del 1992, 
amb especial protagonisme per 
a la subseu de la Seu d’Urgell. 
Va ser en aquesta època quan 
va arribar el color a les pàgines 
de SEGRE.  

Més recentment, hem donat 
cobertura a les grans manifes-
tacions protagonitzades per l’in-
dependentisme i al referèndum 
de l’1 d’octubre i les càrregues 
policials que es van viure aquell 
dia del 2017.

Estar cada dia al peu del ca-
nó durant quaranta anys va te-
nir la seua recompensa amb la 
concessió del Premi Nacional de 
Comunicació el novembre del 
2019. Esperem merèixer molts 
altres guardons al llarg de qua-
ranta anys més d’informació de 
proximitat. De moment, hem 
preparat un any ple de celebra-
cions amb el nostre públic, que 
és la nostra raó de ser.

PortadeS

■ A la petita redacció de la 
rambla Ferran del 1982 es va 
gestar l’embrió del que avui és 
el Grup SEGRE, una empresa 
de comunicació multimèdia. 
El 2001, la retransmissió en 
directe del pregó de la festa 
major de Lleida es va con-

vertir en l’estrena de Lleida 
Televisió, una de les cadenes 
locals amb més audiència de 
Catalunya. El setembre del 
2009 es va posar en marxa 
el portal segre.com i el diari 
en format digital. Amb més 
de 4,3 milions de pàgines ser-

vides i mig milió d’usuaris en 
un mes (amb dades de l’abril), 
segre.com lidera les audiències 
a internet pel que fa a mitjans 
de les comarques de Lleida. El 
2022, a banda de commemo-
rar-se el quarantè aniversari 
de SEGRE, es compleixen 25 

anys de l’edició en català. La 
doble efemèride es traduirà 
en un any ple de celebracions 
amb una exposició de portades 
itinerant per tot el territori i 
una publicació especial de més 
de 200 pàgines que veurà la 
llum a l’octubre.

De diari local a grup multimèdia en quatre dècades
el primer número va revelar com seria la plaça Sant Joan. Segre va ser el primer diari amb edició bilingüe a Catalunya.
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