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activitats dansa
x. santesmasses

Estudiants del cicle d’electromecànica de l’institut La Segarra.

Estudiants de Cervera
restauren un Pontiac del 1972
És un vehicle clàssic americà habitual a les pel·lícules
x. santesmasses

❘ cervera ❘ Els 16 estudiants del
cicle d’electromecànica de
l’institut La Segarra de Cervera han dedicat el crèdit de
síntesi a recuperar un cotxe
clàssic americà. Es tracta d’un
Pontiac Catalina de l’any 1972,
del qual només es van construir 2.200 unitats. Té 6.600
cc i 200 cavalls i pot assolir
una velocitat superior als 200
km/h.
El va adquirir un dels estudiants del cicle, Miquel Arbós, a
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societat

Anglaterra a través d’internet,
i el va portar al centre educatiu
per restaurar-lo juntament amb
els seus companys de classe.

Procediment
El treball va començar amb
la recerca del manual de taller,
comprovar peça a peça el seu
estat i buscar recanvis, si era
necessari, una tasca gens fàcil,
ja que només es fabricava als
Estats Units.
El professor del cicle, Josep
Pedrol, explica que habitual-

ment treballen amb cotxes actuals, si bé en aquesta ocasió
s’ha fet una cosa especial. En
aquest sentit, els estudiants comenten que “és apassionant
poder entrar en un projecte
d’envergadura com les entranyes d’un clàssic habitual de
les pel·lícules de cine”.
Els estudiants d’aquest cicle formatiu han presentat el
projecte al Concurs de Joves
Tècnics d’Automoció, organitzat a nivell estatal i dedicat a
conèixer el món dels cotxes.

Classes de tango
els dijous a la cafeteria
1800 de Lleida
❘ lleida ❘ La cafeteria 1800 de
Lleida es convertirà les tardes dels dijous en una gran
pista de ball. Anna Martínez,
que regenta aquest històric
establiment, va explicar que
buidarà de taules i cadires
l’altell perquè les parelles puguin moure’s al clàssic ritme
argentí.
La professora de ball de
Tarragona Pilar Fernández
coordina aquest projecte
“obert a tothom”, que també
compta amb la col·laboració
dels ballarins Diego Pérez i
Anastasio Temprano.
Els participants podran fer
classes, ballar i reposar forces amb una mossada “que

hem batejat com a Milonga”.
Aquesta nova activitat cultural del 1800 s’ha programat
tots els dijous a partir de les
20.30 hores.
“Després de 35 anys, necessitàvem donar-li un altre
enfocament al negoci i, arran
de la bona acollida de la festa de temàtica anglesa i els
afterwork amb empreses de
Lleida, hem apostat per la
força del tango argentí.”
Martínez assegura que hi
ha molt interès. “Des que
vam posar a la pissarra que
els dijous oferíem tango que
no para d’entrar gent a preguntar si cal inscriure’s-hi”,
diu.

Fraga recapta 1.159 euros en el Dia de la Bandereta
❘ fraga ❘ L’Assemblea Comarcal de Creu Roja al Baix Cinca
va recaptar 1.159 euros diumenge, durant la celebració del
Dia de la Bandereta a Fraga. Els beneficis es destinaran als
serveis que ofereix l’assemblea.

Els bisbes de Lleida homenatgen Ramon Llull
❘ Barcelona ❘ L’arquebisbe Joan Enric Vives (Urgell) i el bisbe Xavier Novell de Solsona van assistir a l’homenatge del
setè centenari de la mort de Ramon Llull, ahir a Barcelona.

Sabons de tota mena en el concurs de Montgai
❘ montgai ❘ Sabons Carmeta va guanyar el premi de la Fira de
Montgai en la categoria artística i Júlia Vasco es va emportar el premi al sabó més tècnic del certamen de la Noguera.

turisme promoció

Trien els deu
pobles més
bonics de
Lleida
Segons el criteri de la
Cambra de Comerç
❘ lleida ❘ Una selecció de la Cambra de Comerç sobre una desena de pobles amb encant de la
província de Lleida va ser una
de les entrades més compartides ahir pels internautes a les
xarxes socials. La selecció de la
Cambra lleidatana destaca com
a pobles més bonics de la província Nalec, Taüll, Guimerà,
Llimiana, Esterri d’Àneu, Àger,
Olius, Sant Guim de la Plana, la
Pobla de Cérvoles i Martinet de
Cerdanya.
La selecció de llocs, des del
pla fins al Pirineu, repassa els
racons més emblemàtics de cada
enclavament. Així, de Nalec,
el poble més petit de l’Urgell,

Guimerà i Taüll són dos dels pobles que figuren a la llista dels més bonics de les comarques de Lleida.

destaca l’església de Sant Jaume, del segle XVIII, o la Font
dels Amics, construïda amb les
restes de pedra d’un antic molí
d’oli. De Taüll –i per extensió de
la Vall de Boí– destaca les joies
del romànic, com ara les esglésies de Sant Climent i Santa Maria, declarades Patrimoni Mundial de la Humanitat. També a

l’Urgell, Guimerà conserva un
extraordinari conjunt medieval.
Per la seua part, Llimiana
està considerada el balcó del
Montsec. Es tracta d’un petit
poble amb encant situat sobre
un turó en el qual estan empadronats 180 habitants.
De les Valls d’Àneu, la selecció destaca Esterri per la seua

tradició mil·lenària i per ser el
centre social i cultural de les
Valls. Allà són d’obligada visita l’església de Sant Vicenç,
el pont romànic o l’Ecomuseu.
Baixant fins a la Noguera, el
següent poble destacat és Àger,
amb la seua col·legiata de Sant
Pere, el claustre dels segles XIV
i XV i el castell.

Del Solsonès destaca Olius i el
seu cementiri modernista. A la
Segarra, Sant Guim de la Plana
i el castell de Vicfred mereixen
una menció especial.
Finalment, la selecció destaca
la Pobla de Cérvoles pels seus
paratges naturals i Martinet de
Cerdanya, envoltat pel Parc Natural del Cadí Moixeró.

