
Una dotzena de persones 
van prendre part aquest 
dijous 14 de juny a la tar-

da en un curs que ha estat orga-
nitzat pel Museu de Vestits de 
Paper amb l’objectiu d’ensenyar 
algunes de les diferents tècniques 
de confecció per tal de fer un ves-
tit de paper, de cara ja al proper 
concurs que tindrà lloc a finals 
d’any. La voluntat és fer la màxi-
ma difusió possible del concurs i 
alhora facilitar les eines i els co-
neixements per a incrementar la 
participació en el Concurs Nacio-
nal de Vestits de Paper. 

Cal recordar que el certamen 
se celebrarà el proper dia 
15  de desembre i arribarà ja 

a la seva 53a edició. El taller, de 
caràcter gratuït i que va tenir una 
durada de dues hores, va ser im-

partit per tècnics i col·laboradors 
del museu. Val a dir que el curset 
es repetirà de nou els propers di-
es 27 i 29 de setembre, aquest 

últim en dissabte per afavorir la 
participació de les persones que 
per motius laborals no hi puguin 
assistir entre setmana. 

Una dotzena de participants 
al curs de confecció ofert pel 

Museu de Vestits de Paper 
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DISSABTE 16 DE JUNY DE 2018

A la plaça de Sant Joan hi ha un 
cartell publicitari que fa referèn-
cia a la popular revista ¡Hola! i 
que la relaciona amb la ciutat de 
Lleida. S’hi veu el nom de la revis-
ta i davall la silueta de la Seu Vella 
i els edificis del davant. Res nou, 
només que els edificis són els que 
corresponen al costat de Cappont 
mentre que la silueta és la que es 
veu de l’altra banda. Vaja, que es-
tà a l’inrevés. Una mica més d’in-
terès per part de la publicació no 
hauria estat de més.
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L’edició d’enguany de la Trobada 
Empresarial al Pirineu ha tornat a 
ser un èxit i ha comptat amb la par-
ticipació de prop de 600 empresa-
ris i directius de Lleida i Andorra. 

L’escriptor ha cedit uns 900 volums 
del seu arxiu personal a la bibliote-
ca pública de Lleida. Entre les obres 
donades, destaca la sèrie Fets, cos-
tums i llegendes.

El davanter del Real Madrid, en el 
seu conflicte amb hisenda, ha ac-
ceptat una pena de dos anys de 
presó, que no haurà de complir, i el 
pagament de 18,8 milions d’euros.
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Una decisió 
mesquina
Diuen que la història es repe-
teix i si no ho fa del tot, és per-
què anem vivint del seu ritme 
cíclic farcit d’oblits. Tots obli-
dem que, en algun moment 
de la nostra vida, nosaltres o la 
nostra família, ha estat i estem 
migrant entre pobles, ciutats i 
també països. Europa oblida 
que ha estat un continent de 
persones migrades: milions 
d’elles han emigrat per gana, 
per la guerra, o buscant altres 
oportunitats. Però negar l’aju-
da i l’auxili a un vaixell ple de 
persones migrades, pel govern 
italià és, a més d’una il·lega-
litat, i una autentica violació 
dels més elementals principis 
d’ètica humana, una decisió 
vergonyosa i mesquina. Europa 

oblida als seus emigrants, i, en 
conseqüència, la seva política 
migratòria consisteix en tapar 
forats. Posa taps en forma de 
diners públics als països fronte-
rers de l’Àfrica i d’Àsia per evi-
tar les migracions. Només una 
qüestió: l’excés de pressió fa 
sortir els taps, fins quan aguan-
taran? La política migratòria de 
la Unió Europea ha d’anar molt 
més enllà, fins ara només ha 
aixecat barreres de xenofòbia. 
Ja no són fronteres d’un estat, 
són fronteres de la Unió. Les 
migracions sempre han existit 
i existiran però la globalització 
requereix de transversalitat en 
les polítiques econòmiques i de 
cooperació. 

Europa oblida 
que ha estat un 
continent de 
persones migrades
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