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Almacelles renova el
guardó de 4 Flors d’Honor
al certamen Viles Florides
Vilaseca va acollir divendres l’acte de designació de les Viles Florides de Catalunya d’aquest any
2018. Almacelles va renovar el
guardó de quatre Flors d’Honor
obtingut l’any anterior, una de
les màximes distincions de Catalunya, junt amb altres 11 poblacions més. Van participar un
total de 130 poblacions, de les
quals 19 eren de Lleida. El certamen Viles Florides està organit-

zat per la CHOC (Confederació
d’Horticultura Ornamental de
Catalunya) i promou la transformació de racons, pobles i ciutats de Catalunya a través de la
planta verda. Viles Florides vol
posar en valor la riquesa natural i paisatgística mitjançant el
reconeixement públic d’aquells
projectes d’enjardinament i ornamentació floral que esdevinguin un exemple a seguir.

La CUP vol recuperar les
centrals hidroelèctriques
amb concessions “caducades”
La portaveu del Secretariat Nacional de la CUP, Mireia Boya,
va anunciar ahir des de la Pobla
de Segur la intenció del seu partit de recuperar el control públic
de les centrals hidroelèctriques
amb concessions “caducades”.
En aquest sentit presentaran
una proposta de resolució, dimarts, al debat de política ge-

neral i demanen el suport d’Esquerra Republicana, JxCat i els
Comuns per tirar-la endavant.
Des de la CUP denuncien que
actualment hi ha 15 centrals a
Catalunya amb concessions caducades, ja que fa més de 75
anys que estan sent explotades,
i que en els pròxims anys en caduquen “moltes més”.
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Mollerussa mostra els
seus 500 vestits de paper
Intenta assolir el Rècord Guinness
Mollerussa
JOSEP ANTON PÉREZ
Fins i tot per als iniciats o els coneixedors del Concurs Nacional
de Vestit de Paper va ser una experiència inesperada poder veure ahir reunides les creacions de
més de mig segle de Concurs Nacional de Vestits de Paper. L’Ajuntament de Mollerussa exhibeix
aquest cap de setmana 338 dels
vestits que han participat en el
certamen, als que s’han d’afegir
la col·lecció de 162 nines Barbie.
Amb la iniciativa el Consistori pretén dur a terme l’exposició més
gran de vestits de paper que s’hagi fet mai al món, i d’aquesta manera incorporar l’esdeveniment
en el World Guiness Records.
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