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Talarn llicencia
a 459 sergents
de la seva
nova promoció
El cap d’Estat Major de
l’Exèrcit presideix l’acte
Talarn
EFE
Un total de 459 nous sergents
van rebre ahir els Reials Despatxos a l’Acadèmia General Bàsica
de Suboficials de Talarn, en un
acte presidit pel cap de l’Estat
Major de l’Exèrcit, Francisco Javier Varela Sales, i que va comptar amb la presència de la delegada del Govern a Catalunya, Teresa
Cunillera.
L’acte va començar amb la
formació dels nous sergents a
la Gran Esplanada “Joan Carles
I” de l’escola militar. En la seva
al·locució als sergents, el coronel
director de l’Acadèmia, Ricardo
Antonio Salgado, va destacar que
“el cos de suboficials és l’espina
dorsal de qualsevol exèrcit” i els
va recordar que “sou vosaltres els
que aneu a assumir la tremenda
responsabilitat de liderar el pelo-

tó de soldats “. Sota els aplaudiments dels familiars que van presenciar la cerimònia, un total de
427 homes i 32 dones van rebre
a continuació els despatxos de
mans de les autoritats.
El Cap d’Estat Major de l’Exèrcit de Terra, el tinent coronel
Francisco Javier Varela Sales, va
lliurar la Creu al Mèrit Militar
amb Distintiu Blanc al número u
de la 43 promoció de l’acadèmia,
Adrián Laborda Sánchez, que
també va rebre la reproducció de
l’espasa de Jaume I el Conqueridor, tradició que es remunta a
1980.
La cerimònia va finalitzar, en
un to més festiu, amb el tradicional “trenquin files”, moment en
què els militars van llançar les seves gorres a l’aire.
A més de la delegada del Govern, va assistir a l’acte l’alcalde

FOTO: AGBS / Moment del “trenquin files”, quan els nous sergents van tirar la gorra a l’aire per celebrar-ho
de Lleida, Àngel Ros, però en el
mateix no van participar representants de la Generalitat.
Des de la seva fundació el
1974, després de la creació de
l’Escala Bàsica de Suboficials,
l’Acadèmia General de Talarn
ha format a 43 promocions de
suboficials de l’Exèrcit de Terra,
que sumen més de 26.000 suboficials, tant de les especialitats
operatives com de les tècniques.
L’alcalde de Lleida va valorar
positivament la importància que
té pel conjunt del Pallars Jussà
tant a nivell econòmic com social
la permanència d’Acadèmia General Bàsica de Suboficials al municipi de Talarn.
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Atorguen el
diploma de
mestre artesà
a dos forners
de Lleida
El Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació
distingeix, aquest 2018, amb el
Diploma de Mestre/a Artesà/
ana Alimentari/ària un total de
26 persones, d’acord amb les
propostes presentades i amb
l’informe favorable de la Comissió. En concret, es tracta de
6 carnissers, cansaladers i xarcuters, 9 forners, 9 pastissers i
2 xurrers. En el cas de la demarcació ha distingit a dos forners:
a Albert Sangrà Benet de Ponts
(la Noguera) i a Marta Segura
Montagut, de Lleida, segons
informar ahir la Generalitat de
Catalunya.
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Un foc en una furgoneta
provoca un incendi de cereals
Una furgoneta va quedar ahir
totalment calcinada el quilòmetre tres del camí de la Saira, a Almacelles. A més, les flames van
provocar un incendi en un camp
proper i va cremar una extensió
de 2,9 hectàrees de cereals i ros-

tolls. Per altra banda, en un camp
situat al quilòmetre 7 de l’L-702,
a Artesa de Lleida, també es van
cremar ahir tres hectàrees en un
camp de cereals. Finalment, a Figuerola d’Orcau va haver un altre
incendi de vegetació agrícola.
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Federòptics Roure de
Mollerussa, Premi Talent
L’empresa Federòptics Roure de
Mollerussa va ser guardonada
en els Premis Talent 2018, un
certamen que organitza la Welcome Talent Society, que es va
celebrar el passat dimecres 4 de

juliol al Recinte Modernista de
Sant Pau de Barcelona. Aquesta ha sigut la quarta edició de la
convocatòria, té com a objectiu
cercar, difondre i reunir el millor
talent català contemporani.

