
Colors de Ponent vol recuperar 
la memòria de la Cleo, històrica 
transsexual del Centre Històric
L’entitat cerca ajut per aconseguir més informació 
sobre el popular personatge dels anys 70 i 80
L’entitat Colors de Ponent 
està cercant informació 
sobre la Cleo, una persona 
transsexual que vivia al 
Centre Històric durant els 
anys 70 i 80, on era molt 
coneguda.

LLEIDA
CARLA SALAZAR
Amb aquesta iniciativa Colors 
de Ponent vol tirar endavant un 
projecte de recuperació de la 
memòria històrica per saber més 
coses sobre la Cleo i, per tant, 
ha proposat a través de les xar-
xes socials la col·laboració de les 
persones que puguin aportar in-
formació, a les quals ha demanat 
que es posin en contacte amb 
l’entitat.

Colors de Ponent-Associació 
LGBTIQ+ de les Terres de Lleida va 
celebrar aquesta setmana la seva 
VI Assemblea General, on es va 
constituir la nova junta durant el 
període entre l’any  2022 i 2024, 
de la qual formen part la Gemma 
Subirà i l’Eloi Ponce, com a equip 

de presidència, l’Ismael Fabra, a 
tresoreria, la Mònica Fernández, 
a secretaria, i el Roc Fondevila, 
com a vocalia. La nova junta con-
sidera que, des de les seves expe-
riències i coneixements, poden 
“aportar conjuntament i sumar 
com un gran equip”, segons fonts 
de l’associació. 

A més, compten amb “un 
equip tècnic molt potent i una as-
semblea molt activa”, i gràcies a 
elles l’associació ha adquirit una 
envergadura i funcionalitat molt 
autònoma. L’associació vol con-
tinuar ocupant nous espais i do-
nant-se a conèixer, ja sigui oferint 
formacions i tallers com organit-
zant activitats.  

SORTIR AL CARRER

“Ens agradaria arribar a sec-
tors i organitzacions on encara 
no hem fet, sortir al carrer per 
reivindicar i lluitar els drets de les 
persones LGTBIQ+ i, alhora tam-

bé, recuperar els espais de socia-
lització que aquests últims anys 
de restriccions s’han vist tan con-

Ponent Coopera obre una seu a Cavallers
Ponent Coopera l’Ateneu Cooperatiu de les terres de Lleida, inaugura el seu nou local a la ciutat de 
Lleida, al carrer Cavallers 41-43. Ponent Coopera ha fet un pas més en la seva consolidació al territori 
i obre una oficina a la ciutat de Lleida, amb la voluntat de ser un espai de treball però també un espai 
d’intercooperació i xarxa amb les entitats de la ciutat. / FOTO:  Tony Alcántara

La Paeria 
s’adhereix a 
l’Acord per 
la Qualitat 
de l’Aire 
L’Ajuntament de Lleida s’ha 
sumat a l’Acord per la Qualitat 
de l’Aire de Catalunya, que im-

pulsa el departament d’Acció 
Climàtica, Alimentació i Agen-
da Rural de la Generalitat i 
que s’ha signat en un acte pú-
blic a Barcelona. El document, 
que ha rebut el suport del Go-
vern, dels municipis de més de 
20.000 habitants, diputacions, 
entitats municipalistes, gestors 
d’infraestructures i dels princi-
pals agents socials i econòmics 
de Catalunya, conformarà el fu-
ll de ruta per a la millora de la 
qualitat de l’aire al país.

Proposta de la UdL 

per commemorar el 

Dia Internacional 

de la Felicitat

Il·luminar espais emblemàtics o 
singulars de pobles i ciutats de 
Ponent amb llums grogues, és 
la proposta de la Càtedra d’In-
novació Social de la Universitat 
de Lleida per commemorar el 
Dia internacional de la Felicitat 
que se celebra el 20 de març. 
Des de la càtedra, van demanar 
a una trentena d’ajuntaments 
que el vespre de diumenge 
il·luminessin  edificis.

La Llotja va acollir l’acte de re-
coneixement al voluntariat pro-
mogut per la Paeria i en què 
han participat l’alcalde Miquel 
Pueyo; la consellera de Drets 

Socials, Violant Cervera; la pre-
sidenta de la Federació Catalana 
del Voluntariat, Rosa Palau; el 
president de la  FAVLL, Toni Baró, 
i la regidora Marta Gispert.

Lleida ret homenatge al 
seu voluntariat a la Llotja 

FOTO: La Paeria / Participants a l’acte institucional

FOTO: Colors de Ponent / Membres de la nova junta de l’entitat

dicionats, van indicar els respon-
sables de l’entitat. Colors de Po-
nent vol “continuar teixint xarxa 
amb les entitats del territori”, per 
aprendre les unes de les altres i 
aportar diferents perspectives i 
formes de fer. Finalment, l’asso-
ciació creu que “és de vital im-

portància, tenir molta cura entre 
nosaltres”, ja que van considerar 
“primordial vetllar pel benestar 
del col·lectiu, sigui dins o fora de 
l’entitat”. Volen assegurar-se que 
“la recerca d’espais segurs no si-
gui una peripècia, sinó una nor-
malitat quotidiana”.
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