Clipping premsa
actualitzat a 01/06/2017
data

tipus

mitjà

periodista

enllaç

31/05/2017

Digital

El Nacional

Jordi Palmer

http://cort.as/xLJu

31/05/2017

Digital

Empordà

redacció

http://cort.as/xLMW

31/05/2017

TV

CANAL 33 Info K

Núria Casals

31/05/2017

TV

TV3 TN Migdia (a partir del minut 41,45)

redacció

http://cort.as/xLMb
http://cort.as/xLMj

31/05/2017

Digital

Ràdio Seu

redacció

http://cort.as/xLMl

31/05/2017

Digital

Gènius

redacció

http://cort.as/xLMo

31/05/2017

Digital

Tot Mataró

Laia Mulà

http://cort.as/xLMu

17/05/2017

Diari

Segre

redacció

pdf

15/05/2017

Diari

El Punt Avui

A. Lijarcio

pdf

15/05/2017

Diari

Segre

redacció

pdf

12/05/2017

Digital

Vilaweb

redacció

http://cort.as/xLJx

10/05/2017

Digital

Segre

redacció

http://cort.as/xLJ1

10/05/2017

Diari

La Mañana

redacció

pdf

10/05/2017

Diari

Segre

redacció

pdf

09/05/2017

TV

Mollerussa TV

redacció

http://cort.as/xLK5

09/05/2017

Digital

Territoris.cat

redacció

http://cort.as/xLKA

09/05/2017

Diari

La Mañana

agenda

pdf

04/05/2017

Digital

Canal Reus TV

redacció

http://cort.as/xLMF

03/05/2017

Diari

El Punt Avui

A. Lijarcio

pdf

28/04/2017

Digital

Clijcat

redacció

http://cort.as/xLN6

11/04/2017

Diari

Empordà

redacció

pdf

04/04/2017

Diari

Empordà

redacció

pdf

01/04/2017

Diari

La Mañana

redacció

pdf

01/04/2017

Diari

Segre

redacció

pdf

24/03/2017

Diari

El 3 de Vuit

redacció

pdf

24/03/2017

Diari

El 9 Nou

redacció

pdf

22/03/2017

Diari

Diari de Tarragona

redacció

pdf

21/03/2017

Diari

La Mañana

agenda

pdf

13/03/2017

Diari

Diari de Tarragona

redacció

pdf

26/02/2017

Diari

Diari de Tarragona

redacció

pdf
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Mollerussa

COMARQUES

MOLLERUSSA
Consell Comarcal. . . . . . . . . . . . . 973 71 13 13
Ajuntament. . . . . . . . . . . . . . . . . . 973 60 07 13

Creu Roja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 973 60 25 25
Centre Mèdic Pla d’Urgell . . . . . 973 60 25 50
Centre Mèdic Urgellenc. . . . . . . 973 60 23 21
Servei d’ambulàncies. . . . . . . . . 973 71 13 35
Farmàcies . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . .Figuerola Argelich . . 973 60 02 18
. . . . . . . . . . . . . . . . . Ros Simó . . 973 60 01 74
. . . . . . . . . . . . . . . . . . Casañas . . 973 60 23 65

Taxis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Joan . . 647 21 63 56
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lluch . . 639 67 06 99
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Solé . . 649 51 26 70
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Piñol . . 660 97 57 82
. . . . . . . . . . . . . . . . . . Carmina . . 629 75 97 17
Correus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 973 60 02 85
Grues . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 973 22 51 97

SEGRE
Dimecres, 10 de maig del 2017
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 973 71 23 22
Jutjat de Pau. . . . . . . . . . . . . . . . . 973 60 25 10
Fira de Mollerussa . . . . . . . . . . . 973 60 07 99
Oficina de Turisme Pla . . . . . . . 973 71 13 13
Casa Canal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 973 60 01 90
Museu Vestits de Paper . . . . . . 973 60 62 10
Teatre l’Amistat . . . . . . . . . . . . . 973 71 12 31
Renfe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 902 43 23 43

Servei Nacional de Cereals . . . 973 60 08 75
Pavelló Poliesportiu . . . . . . . . . 973 60 25 18
Urgències Mossos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .112
Mossos d’Esquadra . . . . . . . . . . 973 70 16 85
Bombers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 973 60 10 80
Policia Municipal . . . . . . . . . . . . 973 60 20 00

LLEURE CELEBRACIONS

ENTITATS

Mollerussa prohibeix el bany lliure a
la piscina municipal per la festa major

Celebraran
un mercat
d’antiguitats
els diumenges

Per evitar incidents com el de l’any passat, quan una menor gairebé s’hi ofega
J. GÓMEZ

J. GÓMEZ

❘ MOLLERUSSA ❘ L’ajuntament de
Mollerussa prohibirà per la
festa major el bany lliure a la
piscina municipal d’estiu per
evitar incidents com el de l’any
casat, quan una menor gairebé
s’hi ofega durant la celebració dels jocs aquàtics. Aquesta
vegada, l’esmentada activitat
se celebrarà com una activitat
dirigida.
Així mateix, també s’ha
traslladat la festa de l’escuma
del recinte al parc municipal.
Així ho va confirmar ahir l’alcalde, Marc Solsona, i la regidora de Festes, Griselda Soteras, en la presentació de la
festa major, que se celebrarà
del 18 al 21 de maig i inclourà unes cinquanta activitats
que es porten a terme amb la
col·laboració d’unes vint entitats locals. Entre aquestes hi

ACTES

Txarango
z El concert de Txarango ja ha
venut unes 2.300 entrades per
internet.

Mercat
z Uns 40 establiments participaran en el Mercat de Festa
Major, dissabte.

Jovefest!
z La Festa del Jovent serà dissabte, de 6 a 11 de la nit, i tindrà música en directe.
L’ajuntament va acollir la presentació del programa de festes.

ha la segona XTreme Action a
la Serra, a càrrec del Consell
de Participació Adolescent en
col·laboració amb Serralada i la
Colla dels 50 i +, que inclourà
proves com un partit de futbol

EDUCACIÓ SALÓ DEL LLIBRE

en una piscina de fang, divendres al matí.
La festa, tanmateix, començarà dijous a la nit amb la llonganissada popular de Jovent
de Mollerussa i l’espectacle

de foc d’ARF Diables. Dissabte al matí, i com a novetat, se
celebrarà una festa Holi. Diumenge se celebrarà la Trobada
Motera, que espera superar els
800 inscrits.
J. GÓMEZ

marcació de Lleida. En aquesta
semifinal, s’escolliran els set
participants de la final, que se
celebrarà al Teatre Nacional de
Catalunya el 30 de maig. Un
total de 80.000 lectors de les
910 escoles de Catalunya participen en aquesta iniciativa,
dels quals 2.500 han arribat
a quarts de final i 300, a les
semifinals.

CURSOS

Preinscripció en
línia a l’Escola
de Música

Semifinals del concurs
de lectura en veu alta
❘ MOLLERUSSA ❘ El XXXIII Saló del
Llibre Infantil i Juvenil de Catalunya que se celebra al teatre L’Amistat va ser l’escenari
ahir de la semifinal de Lleida
del XIII Certamen Nacional
Juvenil i Infantil de lectura en
veu alta, que organitza la Fundació Enciclopèdia Catalana.
En la jornada van participar
alumnes de 29 centres de la de-

❘ MOLLERUSSA ❘ La zona posterior dels pavellons firals de
Mollerussa acollirà a partir
de diumenge vinent un mercat d’antiguitats, que comptarà amb una trentena de
participants. La iniciativa
sorgeix de la nova Associació d’Antiquaris i Brocanters de Mollerussa, que naix
amb l’objectiu de reunir els
aficionats a les antiguitats
tant de Mollerussa com de
la comarca.
La seua primera acció va
ser demanar al consistori el
permís per poder portar a
terme el mercat en un espai
municipal.
L’objectiu de l’entitat és
que cada diumenge al matí se celebri aquest mercat,
una activitat que també
servirà per oferir nous allicients en els caps de setmana de la capital del Pla
d’Urgell.

La iniciativa es va portar a terme a la sala de ball de L’Amistat.

❘ MOLLERUSSA ❘ L’Escola Municipal de Música celebrarà fins al pròxim dia 17 el
seu període de preinscripció. Per als nous alumnes,
els tràmits es poden fer online a través d’una aplicació
que es pot trobar al seu web
(emmm.mollerussa.cat) o
també de forma presencial
a la mateixa secretaria de
l’escola.
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SOCIETAT

GUIA

CERTÀMENS LITERATURA INFANTIL I JUVENIL

MÚSICA

El Saló del Llibre de Mollerussa
tanca amb 13.500 visitants

Manel fa broma
amb el seu ‘gall’
a Eurovisió

“Visca la revolució”, tema central del certamen celebrat al teatre L’Amistat
J.GÓMEZ

J.GÓMEZ

❘ MOLLERUSSA ❘ Un total de 13.500
persones han visitat el 33 Saló del Llibre Infantil i Juvenil
de Catalunya, l’escenari del
qual ha estat el teatre L’Amistat de Mollerussa des del 2 de
maig. L’alcalde, Marc Solsona,
va destacar que la iniciativa ja
s’ha consolidat com un punt de
trobada del sector, tant d’autors
com d’editors. Amb el lema Visca la revolució, el certamen ha
presentat aquest any una collecció d’obres sobre tota mena
de revolucions, així com una
exposició de llibres censurats o
prohibits, una temàtica que ha
incrementat el nombre de visitants adolescents així com també adults, segons va remarcar el
primer edil. La responsable de
la Biblioteca Comarcal Jaume
Vila, Diana Solé, va destacar
que de la xifra global de visitants, 6.000 han estat adults i
7.500, nens. Pel que fa a les visites guiades, han estat 3.200
els estudiants procedents de
diversos punts de Catalunya
(Valls, el Pont de Suert, Ponts
o Cervera, entre d’altres) els que
han participat en les xarrades
que han dut a terme diversos
autors i il·lustradors. Aquest saló, que organitza el Consell Català del Llibre Infantil i Juvenil
juntament amb el consistori i
la Biblioteca Comarcal, també
ha estat seu d’iniciatives com el

❘ MADRID ❘ El cantant Manel
Navarro va fer broma ahir
amb el gall que se li va escapar durant la seua actuació
dissabte a la nit a Eurovisió,
concurs en el qual va finalitzar últim, penjant un vídeo d’aquest animal al seu
compte de Twitter. D’altra
banda, les xarxes van treure
fum no només contra l’artista
sinó sobretot contra TVE pel
tractament que va fer després del fracàs en el certamen, centrant la responsabilitat de l’últim lloc només
en el cantant i no en el procés
d’elecció del candidat.

EXPOSICIÓ

Nova ‘joia’ al
Museu Dordal
d’Almacelles
El públic familiar va assistir ahir a L’Amistat a les últimes activitats del saló.

Certamen Nacional de Lectura
Infantil i Juvenil de Lectura en
Veu Alta o la quarta Jornada
Pedagògica dirigida a docents.
Ahir, el públic familiar va poder assistir a l’espectacle de titelles i música Issun Bôshi de
Rondallaire o El príncep feliç
de La Baldufa. Al migdia es va
celebrar un vermut davant del
teatre amb la música de Sonotone Q.

DADES

5.000

7.500

LLIBRES

NENS I NENES

El certamen ha presentat una
àmplia varietat de títols d’unes
vint firmes editorials.

Han participat durant 14 dies
en les activitats que ha acollit
aquest saló.

❘ ALMACELLES ❘ Dijous vinent
(19.30), coincidint amb la
celebració del Dia Internacional dels Museus i amb el
quart aniversari de la seua
inauguració, el Museu d’Arquitectura i Urbanisme Josep Mas Dordal d’Almacelles
exhibirà una nova joia bibliogràfica que passarà a formar part de la col·lecció pròpia: un exemplar del tractat
D’Architectura, de l’enginyer
i arquitecte romà Marcus Vitruvius Pollio (segle I aC), en
una edició impresa el 1522 a
Florència.
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Més de 13.500 visitants, al
33è Saló del Llibre Infantil
i Juvenil de Catalunya
a El lema d’enguany ‘Visca la revolució’ aconsegueix cridar l’atenció al públic
adolescent a El certamen es consolida com a punt de trobada del sector
A. Lijarcio /Mollerussa TV
MOLLERUSSA

Les portes del 33è Saló del
Llibre Infantil i Juvenil de
Catalunya es va tancar
ahir després d’haver rebut
la visita de 13.500 persones en les gairebé dues setmanes d’obertura. El lema
d’enguany, Visca la revolució, ha aconseguit despertar la curiositat de
molts d’ells tenint en
compte el context polític
actual, segons va explicar
l’alcalde de Mollerussa,
Marc Solsona. “Ha estat
un tema que ha agradat
molt i que ha servit per cridar l’atenció de molts adolescents”, hi va afegir la directora de la Biblioteca Comarcal Jaume Vila de Mollerussa, Diana Solé.
Del conjunt de visitants, 7.500 han estat
nens i nenes i 6.000,
adults. D’aquests, 5.800 hi
han passat de manera individual, i 3.200 alumnes
ho han fet en el marc del
centenar
de
visites
guiades que s’hi han dut a
terme. D’altra banda,
4.500 persones han pres
part en alguna de la trentena d’activitats paral·leles programades tant durant el cap de setmana
com durant les tardes.
El certamen també s’ha
consolidat dins l’àmbit
professional. Ha estat possible, en part, a través de

Lo Pau de Ponts presentant, davant el públic, la seva cançó
dedicada a Linyola i a la camamilla ■ MOLLERUSSA TELEVISIÓ

La 4a Fira de la
Camamilla, un
èxit de públic
a Una trentena de parades s’han

aplegat a la plaça Planell de Linyola
A. Lijarcio /Mollerussa TV
Solé i Solsona, amb el responsable de la biblioteca i el regidor de Cultura ■ AJ. MOLLERUSSA

les diverses trobades, com
ara la de bibliotecaris o la
4a Jornada Pedagògica,
amb una setantena de persones. També hi han contribuït altres esdeveniments com les semifinals
de les terres de Lleida del
XIII Certamen Nacional
Infantil i Juvenil de Lectura en Veu Alta o la presència d’autors i editors, alguns dels quals han explicat la seva feina als alumnes de diversos centres
educatius.
“No deixa de ser extraordinari que puguem fer
aquest saló d’àmbit nacional a Mollerussa i que en
cap moment es posi en
dubte la seva continuïtat”,

va remarcar l’alcalde de
Mollerussa, que va agrair
l’esforç a l’equip que ho fa
possible i al Consell Català
del Llibre Infantil i Juvenil.
“Això és Mollerussa, una
ciutat que al llarg de la història s’ha caracteritzat
per emprendre grans esdeveniments, al marge de
la seva mida territorial i
d’habitants”, hi va afegir
Solsona.
Sonotone Q hi va posar
la nota musical, amb un
concert vermut que ha estat una novetat de la programació d’enguany. L’espectacle El príncep feliç, a
càrrec de La Baldufa:
Companyia de Comediants, va cloure el saló.

La censura als
llibres atrau el
públic
—————————————————————————————————

Entre les set exposicions del
33è Saló del Llibre Infantil i
Juvenil, una de les que va
causar més curiositat entre
els visitants va ser Vermell de
censura, una producció d’El
Born Centre Cultural que, entre d’altres, parla d’obres que
han estat prohibides en alguns països.
Un exemple seria el del
clàssic conte de La caputxeta
vermella, que durant el franquisme va haver de dir-se La
caperucita azul.

LINYOLA

L’actuació de Lo Pau de
Ponts, que va presentar
La cançó de Linyola en el
marc de la 4a Fira de la Camamilla, va ser només una
de les activitats que ahir
van aconseguir animar
aquest esdeveniment dedicat a aquesta planta i
d’altres de tipus medicinal. Una trentena de paradetes es van aplegar al voltant de la plaça Planell de
Linyola, on s’ha fet per primer cop.
En el marc de la fira, es
van lliurar els premis del I
Concurs de Contes i Narracions Breus Sobre la Camamilla.
Mentrestant,
més d’una seixantena de
tractors van dur a terme la
seva tradicional processó.

“Èxit” de la Fira de Sant
Isidre de Solsona
Redacció
SOLSONA

La 65a edició de la Fira de
Sant Isidre de Solsona va
tancar portes ahir després
de tres jornades amb “un
gran èxit de públic”, segons va manifestar el director de Solsonès Fires,
Josep Caelles. “La participació ha estat molt alta i

això fa que cada any
n’aprenguem més”, va comentar Caelles. “El territori vol i demanda aquest
esdeveniment, que és com
si fos una festa major”, va
indicar el director de Solsonès Fires.
Precisament, aquest
fet obligarà, segons Caelles, al fet que en les pròximes edicions “encara s’ha-

gi de mantenir i elevar el
nivell d’exigència per continuar sent un referent
tant al sector com al territori”.
L’esdeveniment, que va
aplegar uns 200 expositors del sector ramader,
industrial i comercial, va
exhibir uns 600 caps de
bestiar viu –entre vaques,
ovelles i cavalls– i es va

La Fira de Sant Isidre de Solsona és la més important del país
pel que fa al nombre d’animals vius que s’hi exhibeixen ■ ACN

També hi va haver una
àmplia participació en els
diversos tallers, com ara el
de construcció de parets
de tàpia i tova, el de tintures naturals, així com el de
pintar camamilles gegants, que decoraran un
racó del poble.
L’alcalde de Linyola,
Àlex Mases, va explicar
que s’ha traslladat a la Generalitat la necessitat de
recuperar la figura de l’artesà de producció i cultiu
de plantes aromàtiques.
Aquest és un compromís
que Agricultura va adquirir dissabte durant les jornades tècniques de la fira,
en què també es van poder
tastar diferents productes
fets amb camamilla, com
ara un iogurt que es podria
començar a comercialitzar ben aviat.

convertir així en la fira
més important del país en
nombre d’animals vius.
Les novetats d’aquesta
edició es van centrar en la
recuperació de l’exposició
de tractors clàssics, així
com la instal·lació d’una
mostra de maquinària
agrícola en miniatura. A
més, per primer cop, es va
organitzar un concurs
d’esquilar ovelles. En
aquesta 65a edició, la fira
va tenir un pressupost gairebé un 7% superior al de
l’any passat amb uns
90.000 euros, 16.000 dels
quals provenien de patrocinadors privats. ■

17 de maig del 2017

El Pla
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El saló més revolucionari
Un total de 13.500 persones han visitat el Saló del Llibre Infantil i Juvenil de Catalunya
que s’ha celebrat al teatre L’Amistat amb la revolució com a eix temàtic
J.GÓMEZ

El 33è Saló del Llibre Infantil i Juvenil de Catalunya ha
tancat portes després de rebre la visita de 13.500 persones que han pogut viure de
prop la particular revolució
proposada pel certamen, el
més gran de l’Estat espanyol
d’aquestes característiques
amb 5.000 volums a l’abast.
Precisament l’eix temàtic
d’enguany, ‘Visca la revolució’, ha estat clau per ampliar el públic objectiu del saló
ja que ha picat la curiositat
de més adolescents i també de més adults al ser una
temàtica propera a la societat civil i tenint en compte el context polític actual.
Aquesta ha estat una de les
conclusions que van destacar en el balanç del saló l’alcalde de Mollerussa, Marc
Solsona, acompanyat del
regidor de Cultura, Joan
Ramon Domingo, i de Diana
Solé, directora de la Biblioteca Comarcal Jaume Vila i
coordinadora del saló juntament amb el Josep Miquel
Varea. Solsona va posar de
manifest que el certamen ja
s’ha consolidat també com
a punt de trobada del sector. Pel que fa a les xifres
del saló, molt similars a les
de l’any passat tot i tenir un
dia lectiu menys d’activitat,
Diana Solé va explicar que
dels 13.500 visitants, 6.000
corresponen a adults i 7.500
a infants. Del total, 5.800 han
estat visitants lliures i han
pogut participar en alguna
de la trentena d’activitats celebrades. Així mateix, hi ha
hagut un centenar de visites
guiades, amb la participació
de 3.200 escolars.

El públic familiar ha pogut gaudir de tot un seguit d’activitats en el marc del saló.
J.GÓMEZ

El grup Sonotone Q va amenitzar el vermut de diumenge.

J.GÓMEZ

El saló va acollir el Certamen de Lectura en Veu Alta.
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Mollerussa eliminarà el bany
lliure a la piscina durant els
actes aquàtics de la Festa Major
La mesura es fa per prevenir ensurts com l’any passat
Mollerussa
ORIOL BOSCH ACN
LA
M
FOTO: Josep A. Pérez / E

Inicien la millora de ferm en
les 4 zones d’aparcaments
públics a Mollerussa
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AGENDA
ACTIVITATS
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Arrenca el 33è
Saló del Llibre,
enguany més
“revolucionari”

a Lluís Llach insta a perdre la por a la paraula perquè es
converteixi en “la força per evolucionar” a El certamen

compleix quinze anys a Mollerussa, i el continuarà fent
A. Lijarcio /Mollerussa TV
MOLLERUSSA

140172-1163150w

La gallineta que es va fer
famosa amb Lluís Llach i
que s’ha convertit en un
símbol més de la revolució
està molt present aquests
dies en el 33è Saló del Llibre Infantil i Juvenil de Catalunya, que va obrir portes ahir al Teatre L’Amistat de Mollerussa amb la
presència, precisament,
del cantautor i diputat de
Junts pel Sí al Parlament.
Durant l’acte inaugural
del certamen, Llach va dir
que cal que la paraula revolució deixi de fer por per
convertir-se en una força
per evolucionar i canviar
el món. “L’ésser humà, des
de la seva infància, ha de
qüestionar moltes coses i
trobo que les revolucions
no només són les de caire
social sinó també moltes
altres, cosa que en els llibres queda molt evidenciat”, va explicar el cantautor, que va afegir-hi
que “és molt agosarat i bonic que en un saló d’aquesta mena el lema sigui el de
la revolució”.

La frase

—————————————————————————————————

“És molt agosarat i
bonic que el lema d’un
saló d’aquesta mena
sigui el de la
revolució”
Lluís Llach

CANTAUTOR I DIPUTAT JUNTS PEL SÍ

La xifra

—————————————————————————————————

5.000

volums d’una vintena d’editorials d’arreu de Catalunya, i
per primer cop una d’Aragó,
s’exposen al Saló del Llibre.

Per la seva banda, la
presidenta del Consell Català del Llibre Infantil i Juvenil, Anna Maria Macià,
va anunciar que durant el
saló es parlarà “de les petites i de les grans revolucions, de les que han fet
història i de les que són
personals”. El certamen,
que s’allargarà fins al 14
de maig vinent, compleix

quinze anys a Mollerussa,
ciutat que continuarà celebrant-lo en les properes
edicions.
“Volem que el món de la
il·lustració, el dels editors,
els autors i tot el sector de
la literatura infantil i juvenil vegin en Mollerussa
una bona aliança per poder projectar el saló”, va
argumentar l’alcalde de la
capital del Pla d’Urgell,
Marc Solsona. Al seu torn,
el director dels serveis territorials de Cultura de la
Generalitat de Catalunya
a Lleida, Josep Borrell, va
destacar que el fet que tot
plegat “es pugui protagonitzar des de les terres de
Ponent és una satisfacció”, tenint en compte, va
afegir-hi, que és un sector
molt dinàmic.
Durant la primera jornada van començar les visites escolars, en què
alumnes d’escoles bressol
i d’educació infantil, de P3
a P5, van poder escoltar
contes i també gaudir mirant i tocant alguns dels
5.000 llibres d’una vintena d’editorials que s’exposen al certamen. ■

Llach, amb la comitiva visitant el saló durant l’acte oficial d’inauguració ■ AJ. MOLLERUSSA

Les feines d’escriptor i il·lustrador, prop dels escolars

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Sis autors explicaran en el
marc del Saló del Llibre la seva feina als més de 3.500 estudiants que assistiran a les
visites guiades concertades.
A la iniciativa, que té el suport
de la Institució de les Lletres
Catalanes, hi participen, a
partir de demà, els il·lustradors Mercè Canals i Ignasi
Blanch i els escriptors Jaume
Copons, Àngel Burgas, Joan
Antoni Martín Piñol i Elisenda
Roca.

El saló es complementarà
amb una vintena d’activitats
adreçades al públic familiar
en cap de setmana i també al
professional. En aquest sentit, dissabte tindrà lloc la 4a
Jornada Pedagògica, adreçada a educadors de llars d’infants i docents d’educació infantil. També hi haurà una
trobada de clubs de lectura
infantils i juvenils, que es farà
el dia 8 i que anirà a càrrec de
Bib.Botó.

El certamen també rebrà,
un any més, la semifinal de
les terres de Lleida del XIII
Certamen Nacional Infantil i
Juvenil de Lectura en Veu Alta, el dia 9 de maig, i el dia 12
es farà la 6a Marató de Lectura Llegim en veu alta.
Finalment, durant tots els
dies que durarà el saló també
es podran visitar set exposicions, entre les quals una
d’il·lustracions de Pippi
Langstrump.

Premis Sambori a Osona i el Ripollès
Jordi Vilarrodà

Els premis literaris escolars
Sambori, que convoca Òmnium Cultural, han guardonat
11 estudiants d’Osona i el
Ripollès en la fase territorial
del certamen, que va acabar
dissabte passat amb l’entrega
de premis a la sala El Torín
d’Olot. En aquesta fase hi
han participat més de 5.000

alumnes de 50 centres escolars de Primària i Secundària
de les comarques de la Garrotxa, el Lluçanès, Osona i el
Ripollès. Els guanyadors de
cada una de les sis categories
del premi passaran ara a la
fase nacional del Sambori.
En la categoria de Batxillerat, la santjoanina Mònica
Homs (institut Abat Oliba de
Ripoll) va ser la guanyadora,
mentre que el segon i tercer

Mestres finlandeses a l’institut de Roda
Tres professores finlandeses han fet una estada
a l’institut Miquel Martí i Pol de Roda amb l’objectiu de millorar en el marc del plurilingüisme. Han intercanviat coneixements sobre els sistemes educatius finlandès i català, metodologies i han conegut els projectes del centre rodenc.

Roda de Ter

premis van ser per a Sara
Oliver (L’Escorial, Vic) i Aina
Martín (institut Abat Oliba).
En el segon cicle d’ESO, el
primer premi també va anar
al Ripollès, per a Pol Roca
(institut Abat Oliba), i el
tercer, per a Martina Viñas
(L’Escorial). En el primer
cicle, Aina Vallès (institutescola Marta Mata, Torelló)
va guanyar seguida de Sara
Aceves (Institut de Vic). En

El Certamen de lectura
en veu alta compta amb
26 centres osonencs
Entre dimecres i dijous
d’aquesta setmana s’han fet
al Sucre de Vic els quarts de
final del XIII Certamen de
lectura en veu alta, al qual
han participat 26 centres
osonencs que s’han preparat
al llarg del curs. En van sortir
els representants osonencs a
les semifinals de Catalunya.
En la categoria de grumets
vermells seran Yarmina
Bakour, de La Monjoia de
Sant Bartomeu, i Nael Caballero, de l’escola Gafarró de
Lluçà. En la dels verds, Jana
Ordeix, del FEDAC Prats, i

Vic

“La definitiva arribada de la
màquina de fum a Sant Joan
de les Abadesses va esdevenir
una cursa d’obstacles difícil
d’imaginar”

EXEMPLAR DE SUBSCRIPCIÓ ELECTRÒNICA D’EL9NOU- QUEDA PROHIBIDA LA SEVA DISTRIBUCIÓ O REENVIAMENT

Vic

EXEMPLAR DE SUBSCRIPCIÓ ELECTRÒNICA D’EL9NOU- QUEDA PROHIBIDA LA SEVA DISTRIBUCIÓ O REENVIAMENT

Onze alumnes de les dues comarques, premiats en la fase territorial del certamen literari d’Òmnium
l’àmbit de Primària, Bernat
Cuscó (escola Pompeu Fabra,
Manlleu) va guanyar el primer premi del cicle superior,
i Alzira Llorens (escola Pirineu, Campdevànol), el segon.
Pau Montaña (escola Sant
Genís i Santa Anna, Taradell)
va ser primer premi del cicle
mitjà de Primària, mentre
que en el cicle inicial el tercer premi va ser per a Jana
Mora, del mateix centre.

Ona Tomàs, de l’escola Lluçanès. En la de timoners,
Peter Opoki, del FEDAC Vic,
i en la de corsaris, Laura
Masoliver, del Sant Miquel
de Vic, i Guiu Carol, de l’institut Jaume Callís, també de

JORDI VILARRODÀ
EXEMPLAR DE SUBSCRIPCIÓ ELECTRÒNICA D’EL9NOUQUEDA PROHIBIDA LA SEVA DISTRIBUCIÓ O REENVIAMENT

Els alumnes premiats, en la fotografia de família després de l’acte d’entrega dels guardons dissabte passat a la sala El Torín d’Olot

EXEMPLAR DE SUBSCRIPCIÓ ELECTRÒNICA D’EL9NOU- QUEDA PROHIBIDA LA SEVA DISTRIBUCIÓ O REENVIAMENT

POLÍTICA I SOCIETAT
EXEMPLAR DE SUBSCRIPCIÓ ELECTRÒNICA D’EL9NOU- QUEDA PROHIBIDA LA SEVA DISTRIBUCIÓ O REENVIAMENT

EXEMPLAR DE SUBSCRIPCIÓ ELECTRÒNICA D’EL9NOU- QUEDA PROHIBIDA LA SEVA DISTRIBUCIÓ O REENVIAMENT

EXEMPLAR DE SUBSCRIPCIÓ ELECTRÒNICA D’EL9NOU- QUEDA PROHIBIDA LA SEVA DISTRIBUCIÓ O REENVIAMENT

EL 9 NOU

EXEMPLAR DE SUBSCRIPCIÓ ELECTRÒNICA D’EL9NOU- QUEDA PROHIBIDA LA SEVA DISTRIBUCIÓ O REENVIAMENT

EXEMPLAR DE SUBSCRIPCIÓ ELECTRÒNICA D’EL9NOU- QUEDA PROHIBIDA LA SEVA DISTRIBUCIÓ O REENVIAMENT
EXEMPLAR DE SUBSCRIPCIÓ ELECTRÒNICA D’EL9NOU- QUEDA PROHIBIDA LA SEVA DISTRIBUCIÓ O REENVIAMENT
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Més ajuts per als
menjadors escolars
del Ripollès
Ripoll
G.R.

El Consell Comarcal del
Ripollès podrà donar més
ajuts de menjador escolar
el curs vinent. A la nova
convocatòria han augmentat els llindars de renda per
accedir-hi, de manera que
permetrà ampliar el nombre
de famílies que s’hi podran
acollir. Per exemple, en cas
d’una família nuclear amb
dos fills, la renda màxima
passa dels 16.603,40 euros
als 20.301,30. Al darrer ple es
van tirar endavant les bases
dels ajuts per a alumnes de
P3 a 4t d’ESO que preveuen
finançar la meitat o la totalitat del cost en funció del
nivell de renda i les especificitats com famílies nombroses, monoparentals o d’altres
com en casos de discapacitats
dels alumnes o dels germans.
A banda d’això, el Consell
compta amb una tercera línia
d’ajuts per complementar
en els casos que obtinguin el
50% de subvenció. La convocatòria estarà oberta fins al
31 de maig.

Vic. Pel que fa a la tropa de
corsaris de lectura col·lectiva
hi seran Miquel Anton Valls,
Júlia Cervera i Irene Solà, del
FEDAC Vic, i Nell Aguilar,
Joana Escabia i Arnau Márquez, de l’Escorial de Vic.

Presentació del llibre

LA HISTÒRIA D’UNA LÍNIA EMBLEMÀTICA
El ferrocarril de Granollers a Sant Joan de les Abadesses
de Lluís Garcia Rifà
L’acte estarà presidit per l’Hble. Josep Rull,
conseller de Territori i Sostenibilitat

Divendres 31 de març a 2/4 de 8 del vespre a la seu d’EL 9 NOU. Pl. de la Catedral, 2 · Vic
Divendres, 24 de març de 2017
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DIMARTS, 11 D’ABRIL DEL 2017 | EMPORDÀ

ENSENYAMENT

El Certamen de Lectura en Veu Alta registra un
rècord paticipatiu, amb 76 alumnes de 32 centres
➤ L’Alt Empordà ha reunit la convocatòria de quarts de final més nombrosa de totes les seus de la demarcació de Girona
FIGUERES | MAIRENA RIVAS

La ciutat de Figueres va acollir,
el 5 d’abril, a l’Auditori del Convent dels Caputxins, la fase de
quarts de final de la 12a edició del
Certamen Nacional Infantil i Juvenil de Lectura en Veu Alta. I,
una vegada més, la comarca de
l’Alt Empordà va ser la que va registrar la participació més espectacular –la més nombrosa de
totes les seus de la demarcació de
Girona: 32 escoles i instituts, que
han inscrit en total 76 alumnes.
El noms dels premiats
Després que cada un dels participants –des de cicle superior de
primària fins a 2n d’ESO, individualment, i 3r i 4t d’ESO, en
equip– va haver acabat de realitzar la lectura en veu alta dels textos proposats per l’organització,
el jurat va seleccionar, per a la
fase semifinal, els següents alumnes: Adriana Sunet Cervera, del
Centre Escolar Empordà de Roses, i David Peral Lezcano, de
l’Escola Sant Pau de Figueres,
com a grumets vermells; Fàtima
Bota, de l’Escola Ruiz Amado de
Castelló d’Empúries, i Maria Rodeja Parada, de l’Escola Josep
Pallach de Figueres, com a grumets verds; Diana Closca, de

El certamen dona l’oportunitat a l’alumnat de demostrar la seva qualitat lectora. JAUME PURCALLAS

l’Institut Narcís Monturiol de Figueres, com a timoner; Camila
Ferrer Mensión, del Centre Escolar Empordà de Roses, com a
corsari, i l’equip format per Paula Benito Coderch, Maria Llauró
i Laura Ballart, de l’Institut Olivar Gran de Figueres, com a tropa de corsaris.
Les semifinals, a Salt
Aquests nou estudiants que han
superat els quarts de final estan

convocats, el 28 d’abril, al Teatre
de Salt, per participar en la fase
semifinal del certamen. En l’acte, coordinat pels professionals
del Servei Educatiu de l’Alt Empordà, els estudiants van poder
estar acompanyats per familiars
i professors.
La Fundació Enciclopèdia Catalana i el Departament d’Ensenyament promouen el Certamen
de Lectura en Veu Alta partint de
la base que la lectura i l’escriptu-

ra són considerades eines primordials i bàsiques de la resta d’aprenentatges i, per tant, han de
constituir un objectiu d’atenció
preferent durant tota l’etapa d’educació obligatòria.
905 centres de tot Catalunya
A tot Catalunya, el mateix 5 d’abril, el Certamen Nacional de
Lectura en Veu Alta va reunir estudiants de 905 centres educatius. Arreu del territori es van cele-

CENTRES EDUCATIUS

쩛 Esc Joan Reglà (Bàscara)
쩛 Esc Caritat Serinyana (Cadaqués)
쩛 Esc Els Terraprims (Camallera)
쩛 Esc Ruiz Amado (Castelló d’E.)
쩛 Esc Mn Josep Maria Albert (Cistella)
쩛 Esc Puig d’Esquers (Colera)
쩛 Esc Les Clisques (Port de la Selva)
쩛 Esc Carme Guasch (Figueres)
쩛 Esc Josep Pallach (Figueres)
쩛 Esc M. Àngels Anglada (Figueres)
쩛 Esc Parc de les Aigües (Figueres)
쩛 Esc Salvador Dalí (Figueres)
쩛 Esc Sant Pau (Figueres)
쩛 Les Escolàpies (Figueres)
쩛 Institut Olivar Gran (Figueres)
쩛 Institut Cendrassos (Figueres)
쩛 Institut Narcís Monturiol (Figueres)
쩛 Institut Ramon Muntaner (Figueres)
쩛 Escola Garrigàs
쩛 Esc Martí Inglés (Palau-saverdera)
쩛 Esc Tramuntana (Pont de Molins)
쩛 Centre Escolar Empordà (Roses)
쩛 Esc Jaume Vicens Vives (Roses)
쩛 Esc Narcís Monturiol (Roses)
쩛 Institut Cap Norfeu (Roses)
쩛 Institut Illa de Rodes (Roses)
쩛 Esc Llagut (Sant Pere Pescador)
쩛 Esc Torre d’en Reig (Vilabertran)
쩛 Esc Les Mèlies (Vilafant)
쩛 Esc Santiago Ratés (Vilajuïga)
쩛 Esc Josep de Ribot (Vilamalla)
쩛 Esc Tramuntana (Vilanant)

brar 55 convocatòries de quarts
de final i el pròxim pas arriba el
divendres 28 d’abril, quan tindran lloc les semifinals en set ciutats catalanes.
La final tindrà lloc el dimarts
30 de maig, al Teatre Nacional de
Catalunya, a Barcelona.

L’INS Vilafant, amfitrió d’una trobada transnacional

Els Caputxins i els
Cendrassos acullen
unes jornades de dos ➤ L’I-Youth Transnational
Meeting ha reunit centres
dies sobre robòtica
FIGUERES | REDACCIÓ

L’Institut Cendrassos de Figueres és la seu dels tallers de la
jornada monogràfica sobre Programació, Robòtica i Impressió
3D que s’ha programat a Figueres els dies 21 i 22 d’abril. Aquesta proposta està organitzada pel
grup de recerca DiM, l’Associació Espiral i Tramuntec, i està
adreçada a totes les etapes educatives, des de la primària fins a
la universitat.
L’activitat comença el divendres 21 a la tarda a l’Auditori dels
Caputxins, amb una dotzena de
comunicacions, de 15 minuts cadascuna, que tracten sobre noves
experiències i iniciatives educatives en l’àmbit Steam (plataforma
de distribució digital de videojocs). Abans hi haurà la recepció
i acreditació dels participants, i la
inauguració del congrés. El dissabte 22 al matí, al Cendrassos
tindran lloc els tallers gratuïts
(prèvia inscripció) que inclouen
pràctiques amb robots submarins, mòbils android passant per
diferents sistemes de programació de robots.
Als Caputxins, a més, tindrà
lloc la Mostra de Treballs de Tecnologia de l’Alt Empordà.

inscrits a Erasmus+
d’Hongria, Polònia, Grècia,
Itàlia i Romania
FIGUERES / VILAFANT | REDACCIÓ

L’Institut de Vilafant ha organitzat el 2n Transnational Meeting de l’I-Youth, un projecte inscrit en el marc dels programes Europeus Erasmus+. Aquesta trobada, que s’ha portat a terme els
dies 6 i 7 d’abril, al Servei Educatiu de l’Alt Empordà, ha estat, en
part, subvencionada per l’Ajuntament de Vilafant, que ha aportat
recursos materials i humans.
Els participants en aquesta trobada transnacional, tant estudiants, com professors, com experts en diversos temes rellevants
pel projecte, han vingut de països
tan diversos com Hongria, Polònia, Grècia, Itàlia o Romania.
“Dins l’àmbit de la millora educativa, focalitzada en empoderar l’adolescent, perquè, segons preferències, interessos, motivacions i
aptituds, triïn el què i el com
aprendre, el tema principal de la
reunió ha estat el seguiment dels
diferents subprojectes que conformaran part dels resultats pràctics finals del programa”, ha explicat la cap d’estudis de l’Institut
de Vilafant, Cristina Mallol.

El Servei Educatiu de l’Alt Empordà ha acollit la trobada d’experts, professors i estudiants. CONXI MOLONS

Els alumnes de 2n d’ESO de Vilafant ja havien fet un treball de
camp per analitzar i descobrir
quina tasca d’innovació volien tirar endavant. L’expert danès, Jan
Gejel, ha presentat les “regles de
joc” als estudiants dient: “Els projectes s’han de modelar perquè siguin quelcom real, un aspecte a
millorar dins la nostra societat, ni
massa petit, ni massa ambiciós, i
que sobretot mereixi un respecte
dins la comunitat on vivim”.
La dificultat d’un projecte d’a-

questa magnitud rau en el fet que
els adolescents necessiten immediatesa, mentre que treballar en
projectes reals requereix tot el
contrari, paciència, recursos humans, temps, recursos materials i
organització.
Tolerar la frustració
Segons la doctora Anna M. Cozgarea, de la Universitat Stefan Cel
Mare de Suceava,“s’ha d’ensenyar
l’adolescent a tolerar la frustració
que suposa una manera de treba-

llar innovadora”. I és en aquesta
direcció que “l’Institut de Vilafant
vol seguir ajudant els seus estudiants a ser ciutadans amb criteri, responsables i emprenedors”,
afirma Mallol.
L’alumnat i professorat de l’Escola d’Hostaleria també ha contribuït, amb la seva professionalitat, a fer més agradable i profitosa, gastronòmicament i alhora
culturalment parlant, l’estada de
les vuit institucions dels diferents
països Europeus implicats.
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DIMARTS, 4 D’ABRIL DEL 2017 | EMPORDÀ

Quan els policies són àngels custodis
Un agent fora de servei salva la vida a una dona que s’havia empassat la llengua
Els coneixements en primers auxilis del policia nacional José Ramón van ser decisius perquè una veïna de Figueres, Loli Torres, no
morís ofegada per l’obstrucció de la gola amb la seva pròpia llengua. L’agent sortia del gimnàs –estava fora de servei– quan va veure que
una dona estava inconscient a terra, a la vorera, davant la presó vella del carrer Sant Pau. La seva ràpida intervenció li va salvar la vida.
EL REPORTATGE
Mairena Rivas
FIGUERES

Loli Torres feia estona que deia
a la seva amiga Ana Cortés i a la
filla d’aquesta, l’Elvira, que no es
trobava gaire bé, que tenia la sensació de voler vomitar, però que
no podia. Havien passat la tarda
d’aquell dilluns 13 de març juntes i, pels volts de les 9 del vespre,
l’Ana i l’Elvira van voler acompanyar la Loli a casa seva. Les
tres anaven caminant pel carrer
Sant Pau de Figueres i, de sobte,
la Loli va comentar que s’estava
marejant. Després d’això, només
recorda haver-se despertat en
una habitació de l’Hospital de Figueres, on li van explicar que havia perdut el coneixement i que
un policia “molt guapo” li havia
salvat la vida. Quan José Ramón
la va visitar a l’habitació, ella va
reaccionar amb un ampli somriure.
En aquell parèntesi d’incertesa
en què va quedar inconscient, la
Loli va estar a un fil de morir. L’Ana i l’Elvira, en veure que es desplomava, la van agafar cadascuna
d’un braç i van estirar-la amb suavitat a la vorera: “Vam anar amb
molt de compte perquè no es donés un cop a terra”. Amb el nerviosisme propi de la situació, la
primera reacció de les dues amigues va ser trucar a emergències
per demanar una ambulància.
José Ramón treballa a la comissaria de la Jonquera, però, en
aquell moment, es trobava fora
de servei. Sortia del gimnàs i conduïa el seu cotxe pel carrer Sant
Pau quan va topar amb l’escena:
una dona es trobava estesa a terra, de caps per amunt, amb símptomes d’inconsciència. Va aparcar i es va apropar a veure què li
passava. “Em vaig posar darrere
d’ella, en línia, i vaig veure que
presentava símptomes d’obstrucció de les vies respiratòries.

Ana Cortés acompanyava Loli Torres –al centre– quan va caure desplomada i el policia nacional li va poder practicar els primers auxilis. JAUME PURCALLAS

En aquell parèntesi
d’incertesa en què va quedar
inconscient, Loli va estar a un
fil de perdre la vida
L’agent afirma que s’ha
adonat com és d’important la
formació en primers auxilis
que va rebre a l’acadèmia
Va aconseguir posar-li la
llengua al seu lloc natural i va
col·locar la dona en la posició
lateral de seguretat
Vaig fer-li una primera valoració
de consciència, respiració, pols...
estava inconscient, però tenia
pols”, relata l’agent, i continua:
“Vaig decidir obrir-li la boca i
vaig observar com la llengua li
obstruïa la via respiratòria, ge-

La sol·licitud de la medalla al mèrit policial



El gest del funcionari José Ramón ha estat lloat pels seus companys
del Cos Nacional de Policia, que consideren que li haurien de concedir
la Medalla al Mèrit Policial amb distintiu blanc, un reconeixement a la tasca
policial, que li donarà punts durant tota la seva carrera professional a l’hora
d’accedir a ascensos o trasllats. El 3 d’octubre és el dia que la Policia Nacional
celebra la festa del seu patró, els Sants Àngels Custodis, amb un acte protocol·lari en què es concedeixen les distincions al mèrit policial. FIGUERES | M. R.

megant i amb símptomes d’asfíxia. Tot seguit, vaig aconseguir
posar-li la llengua al seu lloc natural i vaig col·locar la dona en la
posició lateral de seguretat, valorant les constants vitals i les vies
aèries en espera de l’ambulància.”
De seguida, va arribar el Servei d’Emergències Mèdiques,
que es va fer càrrec de la situació
i de traslladar la dona a l’Hospi-

Sílvia Osuna, al TOC Empresarial
➤ Fa una conferència aquest divendres, 7 d’abril, a l’Hotel Pirineos de Figueres
FIGUERES | REDACCIÓ

La doctora en Química castellonina Sílvia Osuna ha estat convidada a parlar sobre la seva experiència professional aquest divendres, 7 d’abril, a Figueres. Serà
en el marc de la proposta TOCs
Empresarials Empordà, que organitzen la XEC Empordà (Xarxa d’Emprenedores Competents)
i l’Àrea de Promoció Econòmica
de l’Ajuntament de Figueres, de

les 20.00 a 21.30 hores,
a l’Hotel Pirineos de Figueres.
El 2016, Sílvia Osuna
va ser reconeguda amb
el Premi Fundació Princesa de Girona en la categoria de Ciència, i el
Premi de la Reial Societat Espanyola de Química en la categoria d’investigador jove. La seva Sílvia Osuna

conferència està oberta
a tothom i és gratuïta,
però, per assistir-hi, és
imprescindible inscriure’s, per motius d’aforament, a través del correu
xecemporda@gmail.com
o a l’enllaç de Promoció
Econòmica de Figueres
que trobareu al compte
de Facebook de XEC
Empordà.

tal de Figueres. L’agent José Ramón afirma que s’ha adonat de
com és d’important la formació
de primers auxilis que va rebre
quan estudiava a l’acadèmia de
policia i les sessions de formació
constant que els ofereix el cos.
“Aquestes són coses que no penses que hagin de passar mai i, fixa’t, un dia descobreixes que poses en pràctica tots aquests co-

neixements”, explica el policia,
que s’ha interessat per fer un seguiment de l’estat de salut de la
Loli Torres.
Ella, que ja està a casa, assegura que, després del que li ha
passat, veu la vida d’una altra
manera, amb més optimisme,
malgrat un historial mèdic en
què figura la seva hipertensió o
una afectació al pulmó. “Ara estic de baixa, però tinc ganes de
tornar a la feina”, afirma la dona,
que té 56 anys i treballa a l’ONG
Tallers de Figueres, que dona suport i recursos a les persones sense llar. La Loli mira el policia i li
diu: “Gràcies a tu sé que he tornat a néixer. T’estaré agraïda tota
la vida.” L’Ana i l’Elvira, mare i filla amigues seves, han fet arribar
a la comissaria de la Jonquera un
escrit en què també agraeixen
“l’acció heroica” del policia.

El Certamen de Lectura en
Veu Alta se celebra el 5 d’abril
FIGUERES | REDACCIÓ

El 5 d’abril, al matí, se celebra
a l’Auditori del Convent dels Caputxins de Figueres la fase dels
quarts de final del Certamen Nacional Infantil i Juvenil de Lectura en Veu Alta. Com és habitual, hi ha establertes cinc categories de participació Grumets vermells (Cicle Mitjà de Primària),
Grumets verds (Cicle Superior de
Primària), Timoners (Aula d’A-

collida de Primària), Corsaris (1r
cicle d’ESO) i Tropa de corsaris
(2n cicle d’ESO).
El Certamen de Lectura en
Veu Alta és una iniciativa de la
Fundació Enciclopèdia Catalana,
amb l’objectiu de promocionar la
llengua i la cultura catalanes, i
està adreçat a alumnat de tota
Catalunya. Els guanyadors de l’edició que se celebra a Figueres
passaran a la semifinal.
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DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT

ARXIU COMARCAL DEL PALLARS JUSSÀ

Visita de los alumnos del instituto de
Tremp al Arxiu Comarcal del Pallars Jussà
Los lumnos de cuarto de ESO del Instituto de Tremp visitó ayer las instalaciones del Arxiu Comarcal del Pallars
Jussà. Durante el recorrido se les explicó la importancia
del control y preservación de los documentos.
MAGDALENA ALTISENT

Participantes del XI Certamen Nacional Infantil i Juvenil de Lectura en Veu Alta.

Certamen de lectura juvenil en Balaguer
El Teatre Municipal de Balaguer acogió el jueves los cuartos de final del XI Certamen
Nacional Infantil i Juvenil de
Lectura en Veu Alta en el que
han participado las categorías

Grumets Vermells y Verds, con
participantes de entre 8 y 12
años, y Timoners, lectores que
hace menos de dos años que han
llegado a Catalunya. Los ganadores fueron Marc Daviu, en la

categoría de Grumets Vermells,
Aran Sala, en Grumets Verds, y
Ariadna Stefania, en Timoners.
Los ganadores participarán en
las semifinales que tendrán lugar en Mollerussa.
MAGDALENA ALTISENT

El Gremi de Forners presenta en Lleida el
nuevo ‘Trenat de Formatge’
Decenas de escolares acudieron ayer a la presentación del
nuevo Trenat de Formatge, en la plaza de La Paeria. El
acto estuvo presidido por el alcalde de La Seu d’Urgell,
Albert Batalla, y Manel Llaràs, del Gremi de Forners.
AJUNTAMENT D’ALPICAT

Francisco Alcaide imparte una conferencia
sobre motivación personal en Alpicat
El formador y escritor Francisco Alcaide ofreció las claves
para tener éxito en la conferencia Aprenent dels millors,
que tuvo lugar el jueves en Alpicat. Durante la sesión
también participó el empresario Sergi Vélez.

Último día para colaborar en la ‘Operación Kilo’ de Carrefour
Carrefour puso en marcha ayer
una nueva edición de ‘Operación Kilo’ con el compromiso
de donar a la Federación Española de Bancos de Alimentos

(FESBAL) la misma cantidad
de alimentos que aporten los
clientes. El objetivo es ayudar
a cubrir las necesidades básicas
de las familias que estén en una

situación de vulnerabilidad en
Lleida. Hoy es el último día para donar productos en la ‘Mesa
de Bancos de Alimentos’ que
ha habilitado el supermercado.

HORÓSCOPO
ARIES 21-III / 19-IV.
Conozca sus límites. No sienta necesidad de salir de los límites o entrar en
un territorio que le preocupa. Mida lo que puede
ayudar y lleve a cabo sus planes.

CÁNCER 21-VI / 22-VII.
No presione mucho a alguien a quien
ama. Haga lo suyo y permita a los otros
el mismo privilegio. Aflorará el engaño emocional
si no puede jugar limpio.

LIBRA 23-IX / 22-X.
Trate de adquirir conocimiento y un
estilo de vida que le permita seguir sus
sueños y lograr la paz. No se malvenda cuando
debería sacar el máximo de cada momento.

CAPRICORNIO 22-XII / 19-I.
No se preocupe por lo que hacen los
otros. Debe seguir un camino que funcione. Evite la tentación y concéntrese en el mejor
modo de vivir dentro de sus medios.

TAURO 20-IV / 20-V.
Haga suceder las cosas. Sea la fuerza
motriz y logre lo que se proponga hacer.
No deje que otros lo distraigan y no lo dejen
terminar lo que comienza.

LEO 23-VII / 22-VIII.
Su contribución a lo que alguien amado
quiere realizar causará un gran impacto
al modo en el que lo traten a cambio. Un viaje
de un día alentará al amor y el romance.

ESCORPIÓN 23-X / 21-XI.
El gasto emocional nunca es una buena
idea. Cuide mejor de sus asuntos de
dinero y evitará pérdidas. Los problemas en casa
serán costosos si no los prevé.

ACUARIO 20-I / 18-II.
Una reunión, encuentro con amigos o
familiares a los que no ve a menudo
mejorará su estado mental y humor. El romance
está en las estrellas.

GÉMINIS 21-V / 20-VI.
Aflorarán las emociones y se las debe
canalizar en algo beneficioso. No suponga lo que los otros piensan o hacen, obtenga
los hechos antes de reaccionar.

VIRGO 23-VIII / 22-IX.
Pese los pros y los contras de cualquier
acuerdo, contrato personal o empresa
conjunta que esté considerando. No deje que
sus emociones lo desvíen.

SAGITARIO 22-XI / 21-XII.
Ponga más énfasis en el amor, el romance y en mantener emocionante su vida
personal. Un cambio en cómo se relaciona con
los otros dará buenos resultados.

PISCIS 19-II / 20-III.
El engaño emocional y los hechos falsos
que le den lo desviarán de su camino.
No tema hacer preguntas y decir “no” si algo no
se alinea con cómo quiere usted.

16 LA NOGUERA | SÁBADO 1 DE ABRIL DE 2017
Artur Mas
presenta avui
el PDeCAT a
la Noguera

La quarta Fira de la
República Catalana
arriba a Torrelameu
Una cinquantena de parades
mostraran productes catalans

FOTO: ACN / El president del
P
D
A
M

E
P
D
crata i 129è president del GoA
M
P
N
L
les 12.30 hores a l’Ajuntament
B
U
l’acte, el president Mas visitarà
Térmens, a les 13.40 hores, per
als alcaldes, alcaldesses i caps
CDC
N
L
P
nicipal i comptarà amb la parPD CAT

N

E B D
ció de Lleida, Joan Reñé.

Torrelameu
REDACCIÓ
Torrelameu acull avui i demà la
quarta Fira de la República Cataespai de difusió i promoció de tot
català, de proximitat, elaborats i
comercialitzats a les comarques
lleidatanes.
L’alcalde de Torrelameu, Carles
Comes, va explicar durant la pre-

Catalunya referent a la República
A
actuacions i concerts (Lo Gayter
del Montsec, Blue Rain i Lo Pau

Lluís Llach
inaugurarà el
certamen avui
a la tarda
de Ponts), jocs familiars i per la
canalla, així com la presentació i
tors com Ramon Cotarelo i Antonio Baños, Josep Mitjana o Marta
A
D
M
tal i com ha indicat la presidenta
de l’ANC – Torrelameu per la Independència, Judit Mulet.
Aquest any Lluís Llach serà
men avui a la tarda.

Jornada sobre joves al món rural
El territori Noguera-Segrià Nord va acollir dijous una jornada de
treball per a tècnics i tècniques de Joventut i dels Grups d’Acció
Local que fomenta la inserció laboral del jovent al món rural.

Trobada de voluntàries a la Noguera
Les entitats i les persones voluntàries que contribueixen a fer
possible el projecte Àgape-Aliments Solidaris de la Noguera van
realitzar ahir una trobada. FOTO C
C
N

Balaguer acull el Certamen Nacional de Lectura en Veu Alta
El Teatre Municipal de Balaguer va acollir dijous els quarts de inal del XIII Certamen Nacional Infantil
i Juvenil de Lectura en Veu Alta de les categories: Grumets vermells (entre 8 i 10 anys), Grumets verd
(entre 10 i 12 anys), i Timoners (lectors de fora de Catalunya). Els guanyadors passaran a les semiinals
que tindrà lloc a Mollerussa. Tots el participants van rebre un llibre i un diploma. FOTO A
B

Visita a l’Ajuntament de Térmens
El alumnes de 3r de primària de l’Escola Alfred Potrony de
Térmens van visitar el consistori. L’alcaldessa, Concepció
Cañadell, va explicar les funcions de l’Ajuntament.
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Exposició ‘Quan
l’art diu prou’

Alpicat celebra el Dia Mundial de la Poesia amb la presentació del foto-poemari ‘Partícules Captives’,
de Magda Gabàs i Bep d’Utxí, amb fotograies de Xavier Gº f-otto. La presentació serà a càrrec de Rosa
Peroy, i també es comptarà amb la participació del Sr. Joan Limón, regidor de Polítiques Socials de
l’Ajuntament. Seguidament, es durà a terme un tast de poemes amb els rapsodes Veus en Vers. Lloc:
Sala d’Actes del Casal d’Alpicat. Hora: 19.30 hores
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Literatura

Literatura

Candaya publica ‘Una canción de Bob Dylan en la
agenda de mi madre’, la darrera novel·la de l’editorial

L’auditori de Vilafranca acollirà els quarts de
inal del XIII Certamen de Lectura en veu Alta

Ja és a les llibreries l’última
novel·la publicada per l’editorial penedesenca Candaya,
Una canción de Bob Dylan en
la agenda de mi madre, de
l’escriptor peruà Sergio Ga-

El proper dijous, 30 de març,
de 9 a 1 del migdia l’auditori
de Vilafranca acull els quarts
de inal del XIII Certamen de
Lectura en Veu Alta. Hi participaran 21 centres educatius

larza. Una revenja amb algunes coses que van quedar
surant en l’aire i pendents
de dir (Blowin in the wind)
després de la mort de la seva
mare.

de l’Alt Penedès i 6 del Garraf
en les categories grumets vermells, grumets verds i timoners. Un total de 43 lectors
seran seleccionats per passar
a la fase semiinal.

CULTURA

Sang,
budells i
molt més

TÍTOL

No n’estiguis tan segur
AUTOR

Llort
EDITORIAL

Alrevés
COL·LECCIÓ

“Crims.cat”, 2.6
LLOC I ANY D’EDICIÓ

Barcelona, 2016
NOMBRE DE PÀGINES
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Lluís Llort (Barcelona, 1966)
és periodista i escriptor i té una
vintena llarga d’obres
publicades. La seva
capacitat d’afrontar
gèneres diversos i
d’utilitzar registres
molt variats és la
millor mostra de la
fustad’escriptor. Avui
usenrecomanaréuna
novel·la negra, No
n’estiguis tan segur,
que no podreu
deixar, perquè
quan menys us
ho espereu els
fets faran un gir
de cent vuitanta
graus i us desapareixerà el personatge que us pensàveu que
era el protagonista; o aquell
papallona que presumeix de
gaudir de les dones i prou se us
enamorarà com un jovenet; o
passareu de Barcelona a Salt
sense adonar-vos-en; o... Això
sí, sempre amb versemblança,
amb coherència, com ha de
ser en una bona novel·la; però
també sempre imprevisible,
com suggereix el títol, perquè
acabem no estant segurs de
res. La història comença, com
tantes noveŀles i sèries policíaques, amb un assassinat, que
en aquest cas han d’investigar
dos mossos, el sergent Jaume

Pere Martí i Bertran
Fuentes i el seu company Santi
Planes. Durant la setmana
següent tot es precipitarà i
se succeiran els assassinats,
les fugides, les persecucions,
lligades a casos de corrupció,
de màies, de venjances i de
maníacs, sobretot sexuals, que
tenen la violència a la punta
dels dits (o dels ganivets, les
pistoles...). També hi haurà
algunes històries d’amor que no
tindran gaire res de “senzilles
i tendres”, per molt que una
de les protagonistes només
tingui setze anys. També hi
haurà tocs d’humor, i sobretot
d’ironia, que desdramatitzaran
algunes situacions força tràgiques. I sobretot hi trobareu un
llenguatge fresc, ric, creïble,
cosa encara poc freqüent en
les noveŀles de gènere. Perquè
si alguna cosa té en Llort és
una preocupació, ben present
a la seva obra, per l’estil, la
llengua i els registres. I també
pels detalls aparentment insigniicants, diria jo, però que el
lector agraeix, tant si ajuden
a entendre millor algun dels
fets, com si no passen de ser
un divertiment de l’autor. Per
acabar, permeteu-me’n un tast
breu: “Quan es van adonar que
els batecs dels seus cors anaven
compassats, ho van celebrar
amb un petó. Seguit d’un altre.
Cada vegada amb més pressa.
Amb passió. Era una rúbrica
del contracte d’unió o de la
festa de comiat. Ja no els podia
aturar res. Es van començar a
arrencar la roba l’un a l’altre,
sense parar de besar-se, d’ensumar-se, de masegar els seus
cossos joves, suaus, calents i
afamats” (p. 215).

///// Literatura i cinema | Cicle “Una nit amb els clàssics” /////////////////////

‘La insuportable lleugeresa
de l’ésser’ al cicle “Una nit
amb els clàssics”
// OBRA DE MILAN KUNDERA La novel·la serà presentada

a l‘Agrícol pel professor i escriptor Fonxo Blanc
3d8
Vilafranca
La novel·la més coneguda de
l’escriptor txec Milan Kundera (Brno, 1929) La insuportable
lleugeresa de l’ésser i l’adaptació
cinematogràica que en va fer
el realitzador nord-americà
Philip Kaufman obriran dimecres una nova edició del
cicle de cinema i literatura
“Una nit amb els clàssics” que
organitzen Kubrick Cinema
i La Cultural llibreria. A les 8
del vespre, a l’Agrícol de Vilafranca, el professor i escriptor Fonxo Blanch presentarà
la novel·la més famosa d’un
escriptor clau de la literatura
europea contemporània. Posteriorment, a les 10 del vespre,
al Kubrick Cinema, se’n projectarà la versió cinematogràica protagonitzada per Daniel
Day-Lewis, Juliette Binoche,
Lena Olin i Stellan Skasgard.
Història d’amor i inidelitats

Publicada l’any 1984 a França,

on Kundera es va exiliar al
1975, La insuportable lleugeresa
de l’ésser planteja una història
d’amor i inidelitats amb dues
parelles protagonistes –Teresa, Tomas, Franz i Sabina– els
destins de les quals s’aniran
entrellaçant. Per bé que el
relat de Kundera se centra a
explorar l’actitud dels diferents personatges en relació
a conceptes com l’amor o la
idelitat, la narració té com a
qüestió de fons la invasió de
les tropes del Pacte de Varsòvia que a l’agost de 1968 va posar i a la Primavera de Praga.
El ilm, que s’emetrà en versió
original en anglès subtitulada,
té una durada de 164 minuts i
presenta l’atractiu addicional
d’haver estat fotografiat per
Sven Nykvist, un dels grans
operadors del cinema de la segona meitat del segle XX.
La segona sessió del cicle,
prevista per al dimecres dia
26 d’abril, se centrarà en la
novel·la de la nord-americana
Harper Lee (Alabama, 19261916) Matar a un ruiseñor, que
presentarà la periodista Marta

RÀNQUING

Els de més
sortida
Cinc dels llibres de més
sortida de la llibreria
Jepi de Sant
Sadurní

1

Els vells amics. Un
grup heterodox, format
per cinc joves creatius i
inquiets, estudiants de Belles
Arts, es coneix en un viatge a
París de quatre dies que els durarà tota la vida, com una àncora als anys dels gran anhels.

Besolí. La tercera vetllada del
cicle, prevista per al dimecres
dia 31 de maig i presentada
pel bibliotecari Jaume Felipe,
proposa la revisió de la gran
novel·la de Gustave Flaubert
Madame Bovary com a inspiradora del ilm Breve encuentro,
realitzat l’any 1946 per David
Lean i protagonitzat per Celia
Johnson i Trevor Howard. La
quarta i darrera sessió del cicle, que tindrà lloc dimecres
dia 28 de juny, estarà dedicada a Anna Karenina, una de les
novel·les més conegudes de
l’escriptor Lev Tolstoi (18281910) i un dels grans títols de
la literatura russa, que serà
presentada per la ilòloga i professora Maria Kharshiladze.
De manera opcional i per arrodonir la vetllada, tots aquells
que ho desitgin poden quedar-se a sopar a l’Agrícol, prèvia reserva, al preu de 10 € i
continuar la conversa sobre
literatura a l’espera d’assistir a
la sessió de cinema l’entrada la
qual costarà 6 €. Cal comunicar-ho amb antelació al 93 892
08 48 o al 93 890 08 15.

Llibreria Jepi de Sant Sadurní

2

Nosaltres dos.
L’amistat deu ser això.
Els lligams invisibles
amb una persona que fa
quinze anys que no veus i
que és com si hi haguessis
parlat abans-d’ahir. L’última
novetat de Xavier Bosch.

3

Las ventanas del cielo.
A l’edat mitjana hi va
haver qui va aixecar
catedrals de pedra per fer-ne
la casa de Déu, però van ser
els mestres vidriers qui les
van convertir en autèntics
sagraris de color i llum.

4

La senyora Stendhal.
Després de l’èxit de La
maledicció dels Palmisano, Rafel Nadal torna a la
Catalunya de postguerra amb
la seva obra més madura: una
novel·la colpidora a cavall de
realitat i icció.

5

Com a mi m’agrada.
“La meva vida va fer
un gir de cent vuitanta
graus després de conèixer el
psiconeuroimmunòleg Xevi
Verdaguer gràcies als canvis
que vaig introduir en la meva
alimentació”, explica Sílvia

www.el3devuit.cat
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Hoy felicitamos >>>
Santos: Bienvenido, Nicolás, Pablo, Lea, Epafrodito y
Basilio

Aquesta graduada en
Treball Social fa 25
anys! Moltes
felicitats
Carlota!

Felicidades
por esos súper 50 ¡Te
queremos!

Creixell elige a sus representantes de Lectura en Veu Alta
La Escola Les Eres de Creixell celebró la fase previa del Certamen de Lectura en Veu Alta. El acto sirvió para escoger a los alumnos que representaran al centro en la siguiente fase clasificatoria
de cuartos de final, que se realizará en Tarragona, para intentar

■

llegar a la final en Barcelona. Del Cicle Mitjà de Primaria, el finalista es Kilian Felipe y la ganadora Ainhoa Freginals. En cuanto al
Cicle Superior, la finalista es Kimberly Reyes y la ganadora Sandra
Julián. Todos ellos recibieron un diploma de parte del jurado.

La cocina de
Gandesa se
rinde al cordero
■ El cordero fue el protagonista de Gandesa anteayer. El
restaurante Coll de Moro, de
la localidad, acogió una jornada profesional titulada El
valor de la cuina del corder de la
Terra Alta. Se trató de una actividad dirigida a restauradores de la comarca que quedó enmarcada en las Jornades Gastronòmiques del Corder 2017.
La sesión estuvo dirigida por
el jefe de estudios de la Escola d’Hostaleria de les Terres
de l’Ebre, Juanjo Roca.

Avui la nostra particular
princesa Sofia fa 4 anys.
Moltes felicitats nina.
T’estimem!
Padrí, Ot i
Cèlia.
Moltes felicitats mama.
Segueix tan
especial com
sempre. Has
passat un
any complicat. Gràcies
per ser forta.

Homenajes, actos sociales de entidades y colegios profesionales, celebraciones familiares, culturales y recreativas, fiestas escolares... Publíquelos de forma
gratuita, enviando una fotografía (en formato JPG) y un breve texto, adjuntando nombre completo del remitente y
número de DNI. Las imágenes deben
obrar en nuestro poder con dos días
de antelación, excepto las del lunes que
deben entregarse como muy tarde
los viernes antes de las 12 h.

Un salouense,
nacido en
L‘Arboç, se
clasifica finisher
en la Mitja
Marató de
Barcelona 2017
■ Joan Inglada Solé, natural
de L‘Arboç y vecino de la localidad de Salou, se clasificó como finisher en la última
eDreams Mitja Marató de Barcelona. En algo más de una hora, el joven realizó los 21 kilómetros del recorrido de esta
edición.

Judit Robert presenta su adaptación de ‘El Llibre
de les Bèsties’ en una tarde de cuentacuentos
■ La Biblioteca Pública de Falset acogió la presentación del Llibre de les Bèsties de Ramon Llull, editado por Ganzell y adaptado al teatro por la escritora de Colldejou, Judit Robert. Durante el encuentro, la autora explicó varios cuentos inspirados en la obra
a todos los niños y niñas que acudieron al acto disfrazados.
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COSTA
VANDELLÒS I L’HOSP.

Reforma a
l’Escola de
Música pel seu
deficient estat
■ L’Ajuntament de Vandellòs
i l’Hospitalet de l’Infant ha
aprovat la reforma i ampliació de l’Escola Municipal de
Música. Es reformarà l’edificació per millorar-ne les prestacions d’aïllament tèrmic i
acústic, de seguretat i de salubritat i ampliar-la perquè
pugui albergar l’augment
d’alumnes.
L’Escola disposa d’un edifici d’uns 388,24 m 2 i d’uns
mòduls prefabricats de 153 m2.
L’activitat es desenvolupa en
tots dos edificis, que no tenen
connexió entre ells.
L’edifici va ser construït
als anys 70 i ha estat objecte
d’una ampliació i diverses reformes. Però els paraments
de les façanes presenten desperfectes que s’han de reparar, les fusteries són massa
senzilles i no tenen les capacitats acústiques i tèrmiques
necessàries per a l’ús i no es
disposa de cap sistema de calefacció centralitzat per la qual
cosa les condicions climàtiques de l’interior tampoc són
adequades per a l’ús.
Els mòduls es van instal·lar
als anys 90 però a causa de la
seva antiguitat i l’ús es troben
en força mal estat.

SEGURETAT

■

CULTURA

La Pineda. La Fundació Gresol organitza el col·loqui
‘Responsabilitats penals de l’empresa’. Serà el dimarts 21 de març, de
18.30 a 20.30 hores, a l’Hotel Gran Palas de la Pineda.

■

AHIR ES VA FER UNA RUTA PELS LLOCS MÉS VINCULATS A LA FIGURA DE L’ARTISTA

Torredembarra potenciarà la
figura de Casas com a referent
La localitat clou l’Any
dedicat al símbol del
modernisme, però
destaca que s’ha de
continuar
reivindicant l’artista
REDACCIÓ

Torredembarra va tancar l’Any
Casas, en què ha mostrat la vinculació de la localitat amb l’artista
símbol del modernisme. La clausura d’un any dedicat a divulgar la
figura de Ramon Casas es va fer amb
un recorregut on Casas va deixar
empremta a Torredembarra.
Casas va néixer a Barcelona,
però com recordava l’historiador Josep Bargalló en una de les
seves xerrades, «els Casas eren
de Torredembarra». I així s’ha
deixat clar al llarg d’un any en què
la localitat ha reivindicat la figura de l’artista.

El carrer
El carrer Antoni Roig és on es van
instal·lar els pares i els llocs que
va viure l’artista. Ramon Casas
no va deixar mai de tornar a Torredembarra. La localitat ha fet ban-

Impulsors de l’Any Casas amb el tàndem que va immortalitzar l’artista. FOTO: DT
dera de Casas i ara mantindrà
aquest emblema com a referent.
Com a cloenda el passat dijous
el mateix Bargalló va pronunciar
una conferència sobre el Tàndem, un dels quadres més icònics
del Modernisme. Bargalló argu-

menta que aquest quadre, que és
cèlebre arreu del món, també té
un significat molt especial per
Torredembarra perquè els seus dos
protagonistes, el mateix Ramon
Casas i el seu amic Pere Romeu,
són tots dos fills de la Torre.

El tàndem data del 1897 i va
ser pintat per decorar els Quatre Gats, el mític local de Barcelona on es reunien els modernistes, que va ser fundat per Pere
Romeu. Està exhibit al Museu
Nacional d’Art de Catalunya.

PER COBRIR ABSÈNCIES

Roda de Berà crea una
borsa de policies locals
■ L’Ajuntament de Roda de Be-

rà ha iniciat el procés de selecció per a la creació d’una borsa
d’agents de policia. Els aspirants que passin a formar part
d’aquesta borsa, amb caràcter
interí, cobriran substitucions.
Així, en cas de qualsevol necessitat d’absència, suplència,
acumulació de tasques, servei de
platges, o vacants temporals
que puguin donar-s’hi a la plantilla de la Policia Local faran
aquestes tasques.

Concurs
La selecció dels aspirants es farà per concurs oposició lliure.
Consisteix en la valoració de
formació, mèrits i nivell d’experiència relacionats amb la
tasca policial i en la superació de
les proves corresponents. Els

aspirants interessats hauran de
presentar la sol·licitud, abans
del 30 de març.
La primera fase, la d’oposició, obligatòria i eliminatòria,
constarà de cinc proves. La primera de coneixement de català, condicions de força, agilitat,
rapidesa i resistència i cultural.

Valoració
Pel que fa a la fase de valoració
de mèrits, el tribunal valorarà
els mèrits al·legats i acreditats
documentalment, quan a la seva experiència, a les titulacions
acadèmiques, a la formació professional, recompenses i distincions, o els permisos de conduir que té l’aspirant.
Els aspirants que superin les
proves hauran de passar una entrevista personal.

El alumnes que han participat en el certamen amb els membres del jurat. FOTO: AJ. CREIXELL

En veu alta a l’escola de Creixell
L’Escola Les Eres de Creixell va acollir la fase
prèvia classificatòria del Certamen de Lectura en
Veu Alta. Es van seleccionar els alumnes que re-

■

presentaran a l’escola en les següents fases de Tarragona i la final a Barcelona. El certamen està organitzat per la Fundació Enciclopèdia Catalana.
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TIENES UNA CITA CON...
ENTREVISTA | Úrsula Marín Responsable de la Ballaruga

«Los carnavaleros
tenemos que
esforzarnos para que la
fiesta salga de TGN»
PERFIL | Carnavalera de nacimiento. Empezó bailando en las filas de la Ballaruga, fue
concubina y hasta formó parte del equipo de apoyo. Su dedicación a la fiesta y a su
comparsa hicieron que hace dos años fuera la mejor candidata para dirigirla.
Úrsula recuerda que el público participaba más en el Carnaval. A. MARINÉ
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La Escola Salvador Espriu participará
en el XIII Certamen Nacional Infantil i
Juvenil de Lectura en Veu Alta
■ El Casino Municipal de Roda
de Berà acogió el acto en el que
la Escola Salvador Espriu seleccionó a los dos lectores que representarán al centro educativo en la próxima fase del decimotercer Certamen Nacional
Infantil i Juvenil de Lectura en
Veu Alta. Este será el segundo
año consecutivo que el centro
participa, y de nuevo será en las
categorías de grumets vermells,
para niños y niñas de 8 a 10 años,

y grumets verds, para lectores de
entre 10 y 12 años. Los participantes de esta edición fueron
ocho alumnos. Sin embargo, en
la categoría de más jóvenes fue
seleccionada Sandra Guerra,
que leyó un fragmento del libro
50 oficis esbojarrats, de Carles
Sala. Por el otro lado, en la categoría de mayores propusieron
a Ariadna Aguilera, que leyó
L’hora de la veritat, de Peter
Walker.

El jugador Oriol Valera del Club Hoquei
Vila-seca visita la Escola Cal·lípolis
La Escola Cal·lípolis de La Pineda recibió una visita inesperada. El jugador y entrenador del
Club Hoquei Vila-seca, Oriol Valera, se dispuso pasar una jornada con los alumnos y alumnas del
centro educativo. Durante su es-

■

tancia, enseñó la equipación con
la que juega y ofreció una masterclass de hockey a varios grupos de
estudiantes. Asimismo, el centro
quiere agradecer su tiempo y la
oportunidad que ha brindado a
los jóvenes.

Excompañeros de trabajo del sector de la alimentación
de Reus se reúnen en una cena después de 10 años sin verse
Después de una década sin verse, un grupo
de agentes comerciales del sector de la alimentación de Reus, que coincidieron trabajando
en la misma empresa, se reunieron en una cena muy especial. Fue una velada en la que revivieron emociones, recordaron anécdotas, se
pusieron al día de sus vidas y compartieron

■

mantel y risas. Esta primera edición del reencuentro fue acogida por el restaurante del Reus
Deportiu, donde disfrutaron de un menú fantástico. Tras esta primera reunión tan emotiva, todo el grupo espera volver a repetir pronto el próximo año, siendo los mismos o más invitados.

