
Divendres passat, les empre-
ses Lorette Group i Grup 
Nexcar han organitzat una 

espectacular desfilada a la loca-
litat de les Borges Blanques. Van 
desfilar junts per la passarel·la 
cotxes de les millors marques i ro-
ba per a dona, una fusió de moda 
i motor, en un esdeveniment que 
va garantir l’espectacle als més de 
200 assistents.  

Una simbiosi entre els cot-
xes i les models va fer que 
el públic assistent gaudís 

d’una vetllada especial i autènti-
ca. L’emprenedora Ariadna Lugu-
lescu, de Lorette Group, és una de 
les empreses instal·lada al Cei de 
les Borges Blanques dedicada al 
sector de la moda. Ofereix venta 
en línia de roba de dona i assesso-
rament d’imatge. Està previst que 

pròximament obrin un nou punt 
de venda al Carrer Magdalena de 
Lleida. Lorette Group ha apostat  
per diferents marques , com Vi-
la Clothes  Jaase, Best Mountain, 
Polin et Moi i BSB, marques en les 
que confien com a consumidores 
i coneixedores del producte. L’es-
til de roba d’aquestes marques  és 
molt flexible tant per la dona in-

formal, com per la mare treballa-
dora o, fins i tot, per les amigues 
que surten el cap de setmana. El 
Grup també ha apostat per noves 
marques com JAAS, Polin et Moi, 
que han donat exclusivitat en la 
zona de Catalunya. Val a dir que 
Lorette Group te previst en el fu-
tur de crear una marca pròpia de 
roba.

Una desfilada de moda a  
les Borges Blanques uneix la 
roba de dona amb els cotxes

Més de 200 
persones van 
gaudir de la 
gala el passat 
divendres
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A la manifestació d’ahir a la tarda 
a la capital del Segrià en comme-
moració dels fets de l’1 d’octubre 
de fa un any durant el referèn-
dum, estaven llestes moltes pan-
cartes amb frases que al·ludien a 
la protesta. Sembla ser que la llui-
ta va ser aferrissada per a veure 
quina de les pancartes encapça-
lava la marxa. Finalment, la que 
resava: “Vam votar, vam guanyar 
i som República” va ser la que es 
va endur el primer lloc i l’honor 
d’anar al capdavant.
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Aquest investigador japonès ha 
esta distingit juntament amb el 
nord-americà  James P. Allison amb 
el Premi Nobel de Medicina pel seu 
treball contra el càncer.

L’artista francès ha estat condem-
nat a dos años de presó per viola-
ció. Va ser el detonant de la crisi de 
la Academia Sueca que atorga el 
Nobel de Literatura.

Malgrat la victòria del sí al referèn-
dum per canviar el nom del país, la 
participació no ha estat suficient. 
Tot i això, el primer ministre diu 
que sí que serà vàlid.

D’AQUÍ I D’ALLÀARA QUE HI 
PENSO! 
| Paquita 
Sanvicén
@paquitasanvicen |

Empreses 
grogues?     
I ara!
No guanyem per a ensurts. 
Cada dia ens alcem amb una 
sorpresa o altra. Divendres va 
aparèixer als mitjans la dar-
rera pensada de l’espai groc 
independentista. Al·lucinant 
pel que representa i pel que 
provocarà segur. Sembla que 
és a punt d’aparèixer un web 
per promocionar les empreses  
dels sectors “elèctric, gas, tele-
fonia i telecomunicacions, ban-
cari, assegurances, petrolie-
res i grans superfícies” que es 
comprometin a donar resposta 
als consumidors que estan per 
la República. Serà, per tant, la 
web de les empreses “del pa-
ís”. Del país d’estelada i groc és 

clar. Les preguntes se m’acu-
mulen: les empreses només 
admetran clients indepes? Els 
gurús d’aquesta pensada són 
prou conscients del que estan 
fent? Hi ha algú que tingui seny 
i objectivitat? Més encara: no 
seria millor cuidar-se dels pro-
blemes reals de la gent enlloc 
de gastar el temps amb aques-
tes ocurrències? Hi ha una colla 
de problemàtiques quotidia-
nes que posen la pell de galli-
na. Problemes reals de tots els 
colors de l’arc iris. La llista és ja 
molt llarga: més de 7 anys que 
s’acumulen sense solucions. 
Seria desitjable que deixessin 
les empreses i tothom tranquil 
–sigui  groc o no– i es posessin 
a treballar de debò. O no? 

Un web promourà 
empreses que es 
comprometin amb 
la República

Motor & 
Moda podria 
participar 
també en   
actes benèfics


