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Mollerussa inaugura un
espai al seu cementiri
dedicat al dol perinatal
FOTO: Tony Alcántara/ Hi participen un total de vint expositors

Balaguer dona el tret de
sortida a una nova Firauto
Balaguer va encetar ahir una nova edició del certamen Firauto,
que s'allargara fins diumenge.
Hi participen 20 expositors que
presentaran diversos vehicles,

tots ells supervisats i revisats,
amb un gran ventall d'opcions,
des de les més economiques,
fins a les més sofisticades, per a
públics més exigents.

El Consell del Jussa defensa
el mirador de Roca Regina
i diu que donara seguretat
El Consell Comarcal del Pallars
Jussa defensa que el projecte 'Miradors de la Roca Regina
i arranjaments deis accessos i
camins' es va impulsar ja l'any
2018 per "donar seguretat a
un espai cada cap més concorregut". Segons l'ens comarcal,
aquesta actuació "evitara !'actual i perillós encreuament de la
C-13 a la sortida, en corba, deis
túnels en sentit sud". El mirador

Identifiquen
l'aütor del text
més antic en
catala, anterior
les omilies
El catedratic de Paleografia de
la UAB Jesús Altura i la doctoranda Tania Alaix han identificat l'autor i la data del fins al
moment text llarg més antic
escrit en catali:1. L'estudi, que
presentaran aquest díssabte a
les Trobades Culturals Pirinenques a Montanui, estableix que
el sotsdiaca Ramon de Cabó va
escriure el Üos, més d'un segle
abans que les 'Homilies d'Organya', el text titulat 'Memorial de
greuges de Guitard lsarn, senyor de Caboet', un recu ll de les
infraccions, faltes i ofenses que
el vassall Guillem Arnall havia
comes contra el mateix lsarn, la
seva dona i els seus drets.

principal, d'onze metres de !largada i menys de quatre de vol,
sera d'acer galvanitzat, un material d'alta durabilitat que gairebé no requereix manteniment.
Aquest projecte preveu una inversió de 166.000 euros, deis
quals uns 105.000 es destinaran
a la construcció del mirador. La.
resta de pressupost s'invertira
en la senyalització i millora del
sender.

Famílies que han patit aquesta perdua
participen en la descoberta de 1~ placa
Mollerussa
REDACCIÓ
L'Ajuntament de Mollerussa va
inaugurar ahir al cementiri municipal un espai dedicat al dol
perinatal i gestacionat l'espai
Empremtes, en el marc de la
commemoració del Dia Internaciona l, on també com a acte
destacat es va ce lebrar una taula
rodana al Centre Cultural amb la
participació de professionals del
sector i també de testimonis directes que han passat per aquesta experiencia.
Durant la inauguració, es va
dur a terme el descobriment de
la placa commemorativa per part
de l'alcalde, Marc Solsona, juntament amb la regidora d'Acció
Social i Comunitaria, Ciutadania
i Infancia, Anna Carné. La placa,
on s'hi llegeix un missatge de record, comparteix un espai delimitat que acull una olivera. Durant
l'acte, Montse Robles, responsable assistencial de I'Associació de
Suport al Dol de Ponent: va llegir
un manifest que han redactat diverses associacions de suport de

FOTO: Aj. Mollerussa/ L'acte d'inauguració va tenir lloc ahir divendres
dol d'arreu de Catalunya, Espanya
i Llatinoamerica conjuntament.
Tot seguit, Cristina Barana, llevadora del departament d'Atenció a la Salut sexual i reproductiva
de Lleida, va fer una ofrena d'un
ram de roses. Per acabar, representants deis diferents grups municipals i entitats de la ciutat van
participar en la coJ.Iocació d'es-

Els xefs Torres continuaran sent els
'ambaixadors/ de 1/ oli de les Borges ·
Les Borge~ Blanques
REDACCIO
Els xefs del restaurant Cocina
Hermanos Torres, Sergio i Javier, van signar aquest divendres
un conveni de col-laboració amb
I'Ajuntament de les Borges Blanques i les persones productores.
d'oli al municipi per tal de difondre l'or verd de les Garrigues a
través d'una carta d'olis que permetra que aquests dos cuiners,
guardo.nats amb dues estrelles
Michelín, ofereixin plats elaborats amb oli de les Borges al seu
restaurant.
Aquest és el segon conveni
que el consistori borgenc signa
amb els germans Torres i, per
tant, revalida la voluntat deis xefs
de donar a coneixer l'oli garriguenc, que han qualificat d'"un

ora

s/ Ah ir es va signar el conveni amb aquests xefs

trelles de f usta amb missatge a
les branques de !'olivera. L'acte
simbolic ha finaljtzat amb !'encesa d'una espelma blanca per
part de Begoña Gimenez, coordinadora del servei de suport al dol
de Ponent referent del projecte
Reinicia a Mollerussa. Es vo l dona r sortida així a la demanda de
tenir aquest espai.

deis millors del món". A partir
d'aquest acord, les cooperatives
de la capital de les Garrigues proveiran els germans Torres amb el
seu oli, a canvi de la promoció i
difusió de la marca 'Borges Capital de l'Oii' a través de la seva
cuina.
L'alcaldessa de les Borges, Núria Palau, va re bre els xefs ahir
des de la Sala de Plens de I'Ajuntament de les Borges, juntament
amb representants de 1~ Cooperativa de Sant lsidre, la Coopera- .
tiva La Borgenca i els productors
deis olis Salvador Farré, Germans
Benet i Oli nunllum, que són les
cinc entitats productores que
proveiran amb els seus o lis el restaurant de Sergio i Javier Torres.
Núria Palau es va mostrar
molt satisfeta de poder revalidar
aquest conveni. "Pera les Borges
és molt important la projecció
que ens puguin donar dues figures de la talla deis germans Torres", va explicar l'a lcaldessa.
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La novel·la 'La bestia escrita a
sis mansl guan.ya el Planeta 2021
1

1

Els autors Agustín Martínez, Antonio Mercero i Jorge Dfaz
s'enduen el guardó amagats sota l'alter ego de Carmen Mola
Barcelona
ACN
Els escriptors Agustín Martínez,
Jorge Díaz i Antonio Mercero,
amagats fins ara sota l'alter ego literari de Carmen Mola, van guanyar el Premi Planeta 2021 amb la
novel·la La bestia. L'obra, escrita a sis mans, es va imposar als
654 originals presentats en l'edició del seu 70e aniversari, dotada per primer cop amb un milió
d'euros. Es tracta d'una novel·la
negra protagonitzada per un periodista, un policía i una nena,
que intenten resoldre assassinats
d'infants de classe humil.
D'altra banda, la finalista
del guardó va ser Paloma Sánchez-Garnica (Madrid, 1962} amb
la novel· la Últimos días en Berlín,
que viatja a la historia del segle

XX, un premi dotat aquest any
amb 200.000 euros. La_ novel·la
vencedora, presentada sota el
pseudonim Sergio López i el títol Ciudad de fuego, és un thriller
ambientat a Madrid.
La 70a edició del Premi Planeta
s'ha celebrat enguany al MNAC.
El jurat de la 70a edició del Premi Planeta ha seleccionat aquestes dues obres entre les deu novel les finalistes d'enguany, que
van ser escollides entre 654 originals presentats, una xifra record
en la historia deis guardons.
Enguany destacava la dotació deis premis en metal·lic que
s1 bé inicialment s'havia col·locat en 601.000 per al guanyador
i 150.250 per al finalista, sera
finalment d'un milió d'euros
200.000, respectivament.

FOTO: N. Costa (ACN) 1 Agustín Martínez, Jorge Díaz i Antonio Mercero, i la finalista, Paloma Sánchez-Garnica
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La Biblioteca rep
els 30 volums de
la Setmana del
Llibre en Catala

.,

Durant la Setmana del llibre en
Catala, celebrada a Barcelona el
mes de setembre, la Biblioteca
Pública de lleida va poqer fer una
comanda de llibres gracies a l'ajuda de la Fundació Antigues Caixes
Catalanes i el BBVA. Aquesta setmana han arribat els 30 libres
nous al fons de la biulioteca i
aviat es podran agafar en préstec.

FOTO: LM./ Els llibres han arribat aquesta setmana a la Biblioteca

El Museo de Lleida mescla
art, tallers i música al cicle
'Una tardor de diversitat'

l.?Arxiu Comarcal
el Pallars exposa
32 fotografies deis
pobles deshabitats

El Museu de Ueida acull attui la
jornada festival 'Una tardor de
diversitat', una iniciativa que
comptara amb activitats adret;ades a tots els públics, com una
visita-taller a l'exposició 'Art primer. Artites de la prehistoria',
un taller de grafitti a carrec d'un
artista urba i una obra de teatre interpretada per mestres de
I'Escola Bressol de la Mitjana.

L'Arxiu Comarcal del Pallars
Jussa acull del 15 d'octubre al
31 de desembre l'exposició fotogratica 'Pobles dehabitats
del Pallars', una mostra en la
que s'exposen 32 instantanies
del fotograf trempolí Jordi Colom que ha captat durant més
de 40 anys. L'exposició també
s'ofereix a visites guiades a totes les escales pa llareses.

També hi haura una caravana
pedagógica sobre sexualitat i feminisme a la Plat;a del Museu,
que oferira un espai per intercanviar opinions i descobrir tot
allo relacionat amb les sexualitats, afectivitats i feminismes.
També hi haura contacontes,
visites dramatitzades a les sales
del museu i música de dj entre
altres activitats.

FOTO: Magda Torrelles 1 L'obra remeta una escultura del creuer

Magda Torrelles, de Lleida, guanya
el Premi Seu Vella de Fotografia
L'obra 'Descans sepulcral', de la
lleidatana Magda Torrelles, ha
guanyat el primer premi deis
Premis Seu Vella de Fotografía.
El jurat ha otorgat el segon premia Joan J. Lacalle, de Barcelo-

na, per !'obra '2255'. La imatge
guanyadora correspon a !'escultura jacent del bisbe Pont;
de Vilamur que hi ha al creuer.
El segon premi fa referencia a
"l'escala cargolada" de la Seu.

