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Inauguració ahir a la galeria Espai Cavallers de Lleida de l'exposició 'Treure's les ulleres de rosa'. 

Deu dones artistes es treuen 'les ulleres 
de rosa' a la galeria Espai Cavallers 
I LLEIDA I La galeria Espai Cava
llers de Lleida va donar continu
ïtat ahir al projecte que impulsa 
cada mes de març des de ja fa set 
anys de donar a conèixer l'art 
en clau femenina. Així, va in
augurar l'exposició Treure's les 
ulleres de rosa, una mostra que 

podrà visitar-se fins al 8 d'abril 
en la qual una desena d'artistes, 
algunes de Ponent i altres que 
exposen per primera vegada a 
Lleida, presenten obres d'art 
amb la dona de protagonista. 
Es tracta de les artistes Sònia 
Alins, Cristina Blanch, Tatiana 

-

Blanqué, Míriam Fuentes, Eisa 
Garate, Oli via Mae Pendergast, 
Laura Bofill, Núria Meseguer, 
Teresa Riba i Inés Vallsfortuny. 
Com a activitat paraHela, diu
menge vinent (12.00) la galeria 
acollirà un debat entorn del do
cumental El sostre groc. 

~ 

SEGRE 
Dimecres, 8 de març del 2023 

La Fira de Titelles, 
amb protagonisme 
també femení 
I LLEIDA I La 34 edició de la Fira 
de Titelles de Lleida, que se 
celebrarà del 5 al 7 de maig, 
va oferir ahir un avanç de la 
programació amb diverses 
propostes d'espectacles diri
gits per dones, coincidint avui 
amb la celebració del8M. En
tre els participants catalans 
amb accent femení, destaca 
la companyia eLe de titelles 
de fil, amb el muntatge L'ex
traordinària . De la resta de 
l'Estat, Andrea Díaz al capda
vant de la companyia madri
lenya M.A.R. presentarà per 
primera vegada a Catalunya 
el seu primer curtmetratge de 
teatre d'objectes sota el nom 
de Precuela. La companyia 
balear Manipulats també 
atansarà per primer cop a la 
península la seua obra Trot. 
Per a la franja juvenil, la Fira 
comptarà amb The Erlking, 
d e la companyia alemanya 
Puppet Theatre Zwickau, un 
espectacle de realitat virtual 
(amb ulleres incloses) inspirat 

Cartell de la pròxima edició. 

en una obra de Goethe. També 
en el marc internacional i a la 
franja per a adults, el públic 
podrà disfrutar de les belgues 
Belova - Iacobelli, que estrena
ran a la Península la seua pro
ducció Laco. La programació 
de la Fira comptarà amb 29 
companyies que oferiran 29 
espectacles. 

Xarrada de dones escriptores • A les Borges Blanques, l'autora Raquel Gamez-Ser
rano va pronunciar una conferència sobre dones escriptores a la Sala Maria Lois, 
a la qual van assistir més d'una desena de persones. 

Cinefòrum • El cine Guiu de la Seu va acollir ahir la projecció d'Akelarre, a què va 
seguir un debat. El film està ambientat al segle XVII i narra els fets que van tenir 
a Zugarramurdi (Navarra) quan dones van ser acusades de bruixeria. 

Trobada de dones empresàries • Lleida va celebrar ahir una 
trobada amb quaranta dones empresàries de PIMEC, Espai 
Dona de COELL i Ap! Lleida. 

Activitats a Tremp • L'Espai Cultural La Lira de Tremp va acollir una conferència sobre el centenari de 
Maria Callas, una revolucionària de l'òpera. A més, es va llegir el manifest del Dia Internacional de les 
Dones i es va programar un espectacle de dansa a càrrec de la companyia ConTremporànies. 
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En aquesta secció només es publicaran les cartes que vagin acompanyades d'una completa identificació de l'autor (nom, adreça, DNI 
i telèfon, si fa al cas), tot i que, si es demana, és possible la firma sota pseudònim o inicials. SEGRE no tornarà els originals i si la seua 
extensió passa de 20 línies (1.200 caràcters), es reserva el dret de resumir-los. 

Més d'Alcarràs 

Sr. Director: 
Hola, companyes. Per mo

tius de salut, no puc estar pre- . 
sent en cap acte, però hi soc 
amb essència. 

El dimecres dia 8 de març 
diuen que és el Dia de la Dona, 
però jo soc de les que pensen 
que el Dia de la Dona són els 
365 dies, 366 si és de traspàs, 
de l'any, els dotze mesos i les 
24 hores del dia. 

Això de la dona treballadora 
també ho ficaré entre cometes, 
perquè fins al moment en què 
no es reconeguin les tasques de 
la llar com una feina remunera
da, no sortirem del nostre cau. 

Som treballadores fora i 
dins de les nostres cases, som 
mares, cuineres, infermeres, 
psicòlogues, economistes, met
gesses i infinitat de coses dins 
i després sortim a fora perquè 
ens sigui remunerada una feina 
i puguem gaudir de cara a la 
nostra jubilació d'una pensió; 
ens l'hem de guanyar el doble. 

Però som fortes, podem 
amb tot, malgrat que alguns 
ens diguin "el sexe dèbil". Te
nim coratge, fortalesa i ens hi 
deixem la pell. 

No deixeu que ningú us faci 
·petites. He viscut situacions 
molt dures durant anys; ara 
soc lliure. 

Companyes, no permeteu 
que aquests que es consideren 
els nostres propietaris us em-

COL· LABORACIÓ 

LA CARTA DEL DIA 

8 de Març, Dia de la Dona 
SR. DIRECTOR: 

Avui, que és vuit de març, realitzem I 
aquest acte a la Llar Terres de Ponent I per 
commemorar el dia de la Dona.// Avui 
no és un dia qualsevol, I avui és el nostre 
dia! I Faci o no faci sol, I el cos se'ns omple 
d'alegria! //Ens trobem valentes! //Estem 
orgulloses de ser dones I amb discapacitat 
física. //El més important és l'actitud: I "La 
vida és bonica igual, I tant en rodes com 
caminant, I i el principal és que ens sentim 

fermes! // Seguim i seguirem endavant I 
amb la nostra lluita personal! //Les coses 
sempre passen per algun motiu; I un dia 
o altre, reflexionant, I comprendrem i ac
ceptarem I la nostra discapacitat. //I el dia 
menys esperat, I el món i la societat I can
viaran la seva mirada I i percepció envers 
nosaltres, I les dones amb díscapacitat. 11 
El record que és l'ahir I no ens ha de portar 
cap recança, I sinó que el nostre destí I ens 
ha d'omplir d'esperança! 

MAGDA COSTAFREDA PIQU~ USUÀRIA DE LA LLAR TERRES DE PONENT 

petiteixen. Lluiteu pels nostres 
drets, per la nostra vida. Som 
més fortes que ells, tenim a les 
nostres mans un dels grans re
gals de la vida: l'amor. Estem 
fetes de dolçor, paciència, vi
talitat i la força interna de mil 
homes. Endavant, amigues, 
entre totes podem. Sortim al 
carrer i fem-nos escoltar. Sense 
nosaltres no existiria la vida. 

ROSA MARIA MONFORT SOR IA 

Els pobles bonics i 
les plaques solars 

Sr. Director: 
Els pobles són bonics si els 

carrers són nets, les façanes 
arreglades, si hi ha arbres i 
flors, construccions històriques 
i bones vistes als voltants. Per 
això hi ha ajuntaments que no 
permeten posar plaques solars 
fotovoltaiques ni tèrmiques per 
a l'aigua calenta d'autoconsum. 

No sé de quin color polí
tic són aquests ajuntaments i 
crec que no s'interessen per 
l'estalvi de kilowatts en les 
factures de les famílies que vi
uen als pobles tot l'any. Potser 
aquests habitants ho tindran en 
compte de cara a les eleccions 
municipals. 

Pel que fa a l'impacte visu
al, quan caminem pel carrer 
veiem molts més els aparells 

d'aire condic10nat i les antenes 
molt més altes que les plaques 
als teulats. 

Cal tenir en compte que 
amb les plaques solars el 
comptador elèctric es pot pa
rar, que aquests panells són 
molt bon aïllant tèrmic i que 
també s'estalvia utilitzar pro
ductes fòssils, que són molt 
contaminants. 

RAMIRO FIT~ CASES-ISONA 

El dia 8 de març 
de 1875 

Sr. Director: 
Va ser a Nova York aquell 

Envieu la vostra carta a cercle@segre.com. Podeu trobar-ne una selecció més àmplia a SEGRE.com 

dia en què un grup de dones al 
crit "pa i roses" es van llançar 
als carrers. Als vents denunci
aven les seues duríssimes jor
nades amb miserables jornals 
i explotació descarada. Treba
llaven a les fàbriques, com si 
fossin esclaves, sense cap llei 
vigent que emparés els seus 
drets. Les seues veus van ser 
segades i cent vint van morir 
per les càrregues policials, i es 
reprimien així els seus drets. 

Poema A la mujer lucha
dora. Naciste para princesa/ 
según decían tus padres,/ pe
ro pronto tú aprendiste/ que 
este mundo es miserable.// A 
corta edad el trabajo/ te mos
tró sus largos dientes,/ pocas 
horas en la escuela/ y la esca
sez permanente.// Jornadas 
sin pausa alguna/ el sudor si
empre en la frente,/ caciques 
y explotadores/ y gritos muy 
exigentes./1 Después vinieron 
los hijos/ que te llenaron de 
calma,/ pues con ellos compar
tías/ los pesares de tu alma./1 
Con el tiempo has aprendido/ 
que la experiencia es un arte,/ 
eres un angel, mujer I y lucha
dora constante. 

UN POETA DE BALCÓ 

Nota de redacció 

L'article setmanal de l'An
toni Gelonch, amb motiu de 
l'especial SM, es publicarà de
mà dia 9. 

La transformació feminista ja ha començat 
DELEGADA DEL GOVERN DE LA 
GENERALITAT A LLEIDA 

SER FEMINISTA és, per exem
ple, defensar la igualtat salari
al, reconèixer que hi ha molts 
tipus de famílies, estar en con
tra que s'imposin cànons de 
bellesa irreals o pensar que els 
productes menstruals haurien 
de ser gratuïts. Ser feminista 
és creure que no és normal que 
les dones carreguem amb la 
major part del treball domèstic 
i de cures, que no ens quedi 
temps per a nosaltres matei
xes. Ser feminista vol dir tenir 
clar que sense educació sexual 
no hi ha relacions igualitàries 
basades en el consentiment. 
Que estàs farta dels imaginaris 
del terror sexual que limiten la 
llibertat, mentre que la major 
part de les agressions sexuals 
són de persones conegudes de 
l'entorn més proper. Ser femi
nista és assumir el compromís 
actiu de combatre el masclisme 
en tots els àmbits, cada dia. En 
definitiva, ser feminista és rei
vindicar la normalitat. 

Això és el que proclama la 
campanya que ha llançat el 
departament d'Igualtat i Fe
minismes de la Generalitat al 
voltant del8-M. L'espot recull 
un seguit de situacions quotidi
anes de "sentit comú" per fer 
veure que, si hi estàs d'acord, 
ets feminista. 

Caldria preguntar-se com 
pot ser que a aquestes altures 
encara hàgim de reclamar la 
normalitat. La resposta és per
què no existeix i, mentre no 
existeixi, serà necessari visu
alitzar-la. Però no només ai
xò, també cal passar a l'acció. 
I el Govern ho ha fet amb tot 
un paquet d'accions d'impacte 
directe en la vida quotidiana i 
previstes en el Projecte de Llei 
de Pressupostos, que assigna 
gairebé 3 milions d'euros a 
polítiques feministes a la ve
gueria de Lleida. 

"Per primera vegada hi ha 
una política pública que re
coneix el dret de les dones a 

tenir temps per a nosaltres 
. mateixes" 

Vull destacar d'entre totes 
les accions que s'hi preveuen 
la del reconeixement del dret a 
tenir temps. Temps perquè les 
dones puguem dedicar-nos-el, 
temps per tenir cura de nosal
tres mateixes, ja sigui per po
der progressar professional
ment i trencar sostres de vidre 
com per destinar-lo a la vida 
personal, la pròpia. Perquè 
actualment les dones som les 
que majoritàriament ens fem 
càrrec de les cures a la família, 
temps que no podem destinar a 
la vida professional però tam
poc a la vida privada. Ningú ha 
dit que ho fem a desgrat, però 
sí que calia, en primer lloc, que 
aquest temps fos reconegut i, 
segonament, calia fer alguna 
cosa efectiva perquè la reali
tat canviés. I per fer-ho calia 
un pressupost que alliberés les 
dones d'aquest temps i dotar 
les cures de recursos concrets. 

Per fer-ho possible, el Go
vern de la Generalitat, a través 
del departament d'Igualtat i 
Feminismes, ha desenvolupat 
el programa Temps per cures, 
que dota de finançament els 

municipis de més de 20.000 
habitants i els consells comar
cals perquè impulsin la presta
ció de serveis de cura puntual 
per a nens i nenes de O als 14 
anys. Serveis de cangur mu
nicipal (en equipaments pú
blics o a domicili), ludoteques, 
casals en períodes no lectius, 
colònies i campaments, espais 
d'acollida matinal, de migdia 
o de tarda a les escoles i altres 
serveis anàlegs fora del temps 
i l'àmbit educatiu. 

Per primera vegada, la Ge
neralitat garanteix el dret de 
les dones a escollir el mètode 
de preferència per a la inter
rupció voluntària de l'embaràs 
a totes les regions sanitàries. 
Per primera vegada, tenim ac
cés gratuït a anticonceptius de 
llarga durada, a nous serveis 
d'atenció 24 hores per abordar 
les violències sexuals, gratuï
tat de l'educació infantil 12, un 
nou model d'abordatge de les 
violències sexuals i, a les terres 
de Lleida, un nou Servei d'In
tervenció Especialitzada per a 
l'atenció a les violències mas
clistes que s'ubicarà a Tàrrega 
i que s'afegirà al ja existent a 
Lleida. Però a més, tots els ins-

tituts del país rebran milers de 
compreses reutilitzables, cal
ces i copes menstruals, perquè 
la menstruació també necessi
ta recursos i visualització en 
positiu que normalitzi aquest 
període encara poc abordat. 

Un govern feminista que 
vol reconèixer el dolor 'que 
fins ara moltes dones han ha
gut de viure en silenci com és 
el dol gestacional i que flexi
bilitza l'horari laboral en cas 
de menstruació o menopausa. 
Que vol visualitzar que tots 
els cossos són dignes amb un 
ambiciós pla d'acció per com
batre la pressió estètica. Que 
engegarà el pla de xoc per a 
l'ocupació femenina més elevat 
de la història, amb un pressu
post de 52,6 milions d'euros 
i que reserva el40% de pla
ces dels cossos de seguretat 
per a dones. Que multiplica 
per 4 les ajudes a l'esport fe
mení. Un govern feminista, 
en fi, que pren mesures amb 
l'objectiu d'impactar directa
ment en la vida quotidiana i 
transformar-la per assolir la 
normalitat. 

Per sort, la transformació 
feminista ja ha començat. 
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TURISME INICIATIVES 

Els primers turistes que van recórrer els camps d'Aitona. 

Primeres rutes pels 
camps florits d'Aitona 
X.R. 
I AITONA I Aitona va estrenar 
ahir les rutes guiades pels 
camps d'arbres fruiters flo
rits, que s'organitzen en el 
marc del projecte Fruituris
me. Les visites van comptar 
amb mig centenar d'assis
tents, que van arribar des de 
les comarques de Barcelona. 
L'alcaldessa, Rosa Pujol, va 
explicar que avui continua
ran amb les rutes i preveuen 
rebre unes 150 persones. 
No obstant, els dies de més 
afluència seran divendres, 

dissabte i diumenge, quan 
esperen comptar amb cen
tenars de turistes. Les visites 
es van reprendre ahir des
prés que la setmana passada 
s'haguessin d'ajornar al no 
haver-hi flors. Aitona preveu 
superar en aquesta campa
nya els 24.000 visitants que 
es van atansar fins als camps 
florits l'any passat. A més, el 
municipi estrena també am
baixador de la campanya 
d'apadrinament de fruiters: 
el xef lleidatà Joel Castanyé 
(vegeu SEGRE d'ahir). 

Castell de Mur millora l'accés a Cellers 
I CASTELL DE MUR I L'ajuntament de Castell de Mur impulsa les 
obres de conservació i millora de l'accés al nucli de Cellers. 
El projecte suposarà una inversió de més de 70.000 euros. 

Massoteres bateja un carrer com 1 d'Octubre 
I MASSOTERES I El municipi de Massoteres ha iniciat els tràmits 
per canviar el nom del carrer Carretera, que ara passa
rà a anomenar-se 1 d'Octubre en record del referèndum 
d'independència. 

Pla del Jussà per invertir gairebé 760.000 € en camins 
I TREMP I El consell del Jussà ha aprovat inicialment el pla d'ac
tuacions de millora i manteniment de camins de la comarca, 
que suposa una inversió de gairebé 760.000 euros. 

": itt COMUNITAT DE REGANTS 
DEL CANAL DE PI N" '. '\1,.·, O' ALGUAIRE 

CONVOCATÒRIA DE JUNTA GENERAL ORDINÀRIA 

Per la present es convoca a tots els partícips, regants i usuaris de la Comunitat 
de Regants del Canal de Pinyana d'Alguaire a la reunió de la Junta General 
Ordinària que se celebrarà el dia 29 de març de 2023, a les 20:00 hores en 
primera convocatòria i a les 21 :00 hores en segona convocatòria, a la Sala 
d'Actes de l'Ajuntament d'Alguaire, amb el següent ordre del dia: 
1.- Lectura i aprovació, si escau, de l'acta de la reunió anterior. 
2.- Exposició i aprovació, si escau, de l'estat de comptes de l'exercici 2022. 
3.-lnforme sobre la Liquidació de la Derrama de l'any 2023 a favor de la Comu
nitat General de Regants del Canal de Pinyana. 
4.- Renovació de càrrecs de la Junta de Govern·. Elecció o, si escau, reelecció i 
nomenament de càrrecs. 
5.- Precs i preguntes. 

Josep Maria Barbé Simon 
President 
Alguaire, 6 de març de 2023 
Nota: És prevfslbfl que 11 reuni6 d1 11 Junll Genere/ Ortllnlr/1 u er/ebri 1 f11s 21:00 horer en 
segona convocatòria. ptr manca del quòrum necessari en primera convocatòria. 

I! 

SERVEIS PROVEÏMENTS 

SEGRE 
Dimecres, B de març del2023 

Reparteixen garrafes a Boí al 
quedar-se sense aigua 12 hores 
Una nova avaria després de la del cap de setmana, que va tallar el 
servei al poble 16 hores i 38 a Taülll l Malestar entre els h\Jtelers 

la camioneta per al repartiment de garrafes d 'aigua de boca ahir a la plaça de Boí. 

MARrA MOLINA 
I LA VALL DE BO f I Una nova avaria 
a la xarxa va deixar ahir una 
altra vegada sense aigua de 
boca el nucli de Boí, aquesta 
vegada més de 12 hores, segons 
alguns afectats. Cap a les 20.00 
hores de dilluns es va detec
tar una baixada de pressió i ja 
a mitjanit el servei va quedar 
interromput. No obstant, l'ajun
tament de la Vall de Boí va 
agilitzar la distribució d'aigua 
embotellada en garrafes des de 
primeres hores del matí d'ahir 
i passat el migdia va quedar 

ENERGIES RENOVABLES 

restablert el subministrament, 
segons va indicar l'alcaldessa, 
Sònia Bruguera. Hotelers, res
taurants i comerços d'aquest 
poble van tornar a expressar 
el seu malestar encara que van 
reconèixer que el consistori va 
actuar ahir amb més celeritat 
que el cap de setmana passat, 
en ple mundial d'esquí de mun
tanya. Divendres la captació es 
va congelar, fet al qual es van 
sumar diversos imprevistos que 
van deixar sense aigua de l'ai
xeta unes 16 hores Boí i més de 
dia i mig Taüll. Va caldre la in-

tervenció dels bombers perquè 
Taüll recuperés el proveïment 
passades les 11 del matí de diu
menge. L'ajuntament, que està 
depurant responsabilitats i es
tudia compensar el sector, va 
descartar ahir que l'incident es 
degui a falta de manteniment 
o que la xarxa de distribució 
tingui problemes i va atribuir 
l'avaria a un problema puntual, 
mentre que alguns dels damni
ficats consideren que es deu al 
fet que les captacions 1 canona
des es troben en mal estat i han 
de reposar-se. 

Reunió veïnal per finançar tres parcs eòlics a la Segarra 
I RIBER A D'ONDARA I Gairebé un 
centenar de veïns de Ribera 
d'Ondara, Talavera i Montoliu 
van assistir ahir dimarts a la in
vitació d'IB Voght Grup a una 

xarrada perquè inverteixin en 
tres parcs eòlics que promou 
Desarrollos Eólicos Cuenca 
de Barbera. Els promotors de 
centrals eòliques han d'obrir 

la participació dels veïns de 
les zones afectades en el20% 
del finançament de projectes, 
que sumen més de 47 milions 
d'euros a la Segarra. 
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