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Corey, personatge origmal 
Tecnica digital 
Setembre 2022 

La Picota 

DanielKwan 
Director de cinema 

Juntament amb 
Daniel Scheinert 
('Eis Daniels') han 
dirigit la peHícu
la 'Tot alhora a 
tot arreu', la gran 
triomfadora deis 
Osear, amb set estatuetes (once 
nominacions) incloses la de millar 
peHícula i millar director. Felicitats. 
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Esperanza Casteleiro 
Directora del CNI 

!j\udiencia de 
Barcelona ha 
ordenat que si
gui interrogada 
perque informi 
sobre la "com
pra i utilització" 
per part de l'organisme del pro
grama espía Pegasus. Ja seria ho
ra d'aclarir alguna cosa. 

Vladimir Putin 
President de Rússia 

El Tribunal In
ternacional de 
la Haia fa un any 
que esta investi
gant deportaci
ons de menors 
i atacs a infraes
tructures civils per presumptes 
crims de guerra a Ucra"ina. No 
tot s'hi val en un conflicte armat. 

Dig u es la teva!!! 
Ara tens l'oportunitat de compartir la teva opinió sobre algun tema d'actualitat 
de la ciutat i/o demarcació. Escriu-nos una carta al director . 

../ Escriu el teu text mecanografiat 

../ Envia'ns-el a cartes@lamanyana.cat 

../ No oblidis facilitar-nos el nom complet i DNI 

el Petardo 
Un nen que mirava a Llei
da Expo Tren una maqueta 
d'un expositor de Perpinya 
va preguntar al pare que 
volia dir un "tren jove". "No 
fill, aquí posa tren groc, no 
tren jove". Es tractava del 
tren turístic de la Catalunya 
Nord. Segur que el nen no 
oblidara mai la diferencia 
entre "jeune" i "jaune". 

•en aquesta secc16 es publicaran totes aque11es cartes que estlguin degudament idenhficades i que sigu1n d'interés general. No es publicaran cartes amb pseudOnims o iniCials. 
Els ongmals s"hauran de presentar mecanografiats i no superar les 30 lln1es d·extens1ó. La tramesa de textos a aquesta seCCió lmploca l'acceptació d'aquestes normes. 
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ARAQUEHI 
PENSO! 
1 Paqmta 
Sanvicén-Torné 
@paquitasanvicen 1 

Expo Tren: 
L'encís 
deis trens 
He triat la paraula encís per
que és el que em genera ca
da cop que passejo per un 
lloc vora vía i passa un tren 
rabent com una bala o un 
mercaderies que va al seu 
passet estirant amb esfor~ la 
pesada tira de contenidors. 
Pensant-hi, els trens formen 
part de la vida des que som 
petits. Siguem nens o nenes, 
qui no ha tingut -o ha volgut 
tenir- un Scalextric? Qui no 
ha pujat al tren txu-txu a les 
firetes? Qui no s'ha quedat 
bocabadat seguint amb de
lit la locomotora i els vagons 
en un circu'it de trens en mi
niatura? La personalitat llei
datana esta unida també 
als trens: l'accident i la ma
nifestació a Balafia que va 
aconseguir que es cobrissin 
les vies; el tren de la Pobla 
amb tata la seua historia; la 
xarxa comarcal, feble encara 
ara; el nom de l'estació Llei
da-Pirineus, tot un símbol de 
territori; les hores de trajecte 
per anar fora, a treballar re
unions, estudis, metges ... re
du"ides grades als AVE, Avant 
etc.; la recent polemica de si 
els AVE ja no pararien; l'alleu
jament per la rectifica ció que 
assegura que continuaran ... 
Vides lligades al tren. Lleida 
Expo Tren, dotze edicions ja. 
Un exit rotund. És Saló del 
Modelisme i del Lleure Fer
roviari. És aixo i molt més. 
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