
Els manifestants espanyolistes 
que ahir es van congregar davant 
de la comandància de la Guardia 
Civil del Secà de Sant Pere no 
devien estar gaire acostumats a 
això de les protestes. Al menys 
així ho va semblar quan tots ple-
gats van començar a cridar allò 
de “Vote, vote, vote, español 
quien no vote” mentre tothom 
feia salts. A més, quan van ficar 
música per megafonia i després 
d’escoltar “El novio de la muer-
te” se’ls hi va colar els Segadors.

COSES QUE 
PASSEN 
| Carolina Gili |

El meu relat
La setmana de la sentència del 
procés, que ha condemnat a 
100 anys de presó els polítics 
independentistes i els Jordis, 
s’ha fet llarga. Els periodistes no 
hem donat a l’abast per cobrir 
el gran nombre de concentra-
cions i manifestacions convo-
cades, algunes unitàries i altres 
espontànies amb inicis clars i 
finals incerts. La virulència de 
la primera nit de protestes ens 
va agafar per sorpresa, a la se-
gona ja vam sortir amb armilla 
i casc. Dia i nit amb els ulls cla-
vats al mòbil i a l’ordinador per 
informar o per assabentar-nos 
del que es cou al carrer, res a 
veure amb la sequera de notes 
a la safata d’entrada del correu 
electrònic que sembla haver 

passat a la història. Whatsapp, 
Telegram, Facebook, Instagram 
o Twitter si no hi ets no comp-
tes ni tampoc ho expliques. Les 
xarxes socials tenen el poder, 
l’Audiència Nacional ho sap i 
respon tancant els dominis de 
Tsunami Democràtic, la corretja 
de transmissió de les manifesta-
cions postprocés. Mig món ha 
vist les pitjors i les millors imat-
ges; les més violentes i les més 
pacífiques; incidents i aldarulls i 
també marxes pacífiques de ca-
minadors per la llibertat traves-
sant el país i entrant a Barcelo-
na per la porta gran. La revolta 
des de baix que els de dalt no 
escolten i que els jutges comba-
ten amb la llei a la mà. 

Els periodistes 
no hem donat a 
l’abast per cobrir 
el gran nombre de 
manifestacions
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El Lleida Esportiu va guanyar ahir 
a domicili per 1 gol a 3 al sempre 
complicat Vila-real B. L’equip dirigit 
per Molo encapçala en solitari la 
taula de classificació.

L’artista lleidatana ha guanyat el 
prestigiós Premio Gredos de Pin-
tura amb l’obra titulada Tiempo de 
Sueños. El guardó el va recollir a la 
localitat d’Arenas de San Pedro.

Múltiples col·lectius han denunciat 
violència policial “descontrolada” 
de Mossos i Policia Nacional, així 
com diverses agressions i detenci-
ons de periodistes els últims dies.

D’AQUÍ I D’ALLÀ

Ahir es va celebrar la cinque-
na edició de l’Arquitectour, 
que va comptar amb la 

participació de més de 200 per-
sones que van seguir l’itinerari 
per la rambla Ferran de Lleida. 
El president de la Demarcació de 
Lleida del Col·legi d’Arquitectes 
de Catalunya, organitzadors de la 
iniciativa, Víctor Pérez Pallarès, es 
va mostrar molt satisfet per l’èxit 
de convocatòria “que ha supe-
rat el nombre de participants de 
les anteriors edicions, tot i que 
aquest any hi hem dedicat una 
jornada enlloc de dos”. I va afegir 
que “aquesta xifra confirma que 
l’Arquitectour està consolidat i 
que hi ha interès per l’arquitectu-
ra i la feina dels arquitectes”. 

La primera parada de la ruta 
fou a l’inici de la rambla, on 
un dels arquitectes munici-

pals encarregat dels darrers ar-
ranjaments, Francesc Arola, van 

fer una breu explicació. Els edi-
ficis que van completar l’Arqui-
tectour d’enguany foren l’Antiga 
Casa Cros (1925), l’Antiga Casa 
Victoriano Muñoz (1927), l’Antiga 
Casa Roch (1940-1947) i l’Estació 
del ferrocarril (1927), des d’on els 

participants van observar en al-
çada els edificis de la Meta i els 
Docs, dos dels edificis més relle-
vants del patrimoni industrial de 
la ciutat, amb una explicació de la 
seva història i detalls arquitectò-
nics.

Arquitectour es consolida 
en la cinquena edició amb 
més de 200 participants
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