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COMARQUES

MUNICIPIS VANDALISME

Almacelles recupera la Fira de la ll·lustració
1ALMACELLES 1Almacelles recupera la Fira de la IHustració i el
certamen Tasta'm, amb 40 expositors i 35 activitats després
d'un parentesi de dos anys perla pandemia de Covid . Els
productes de la terra seran els protagonistes aquest cap de
setmana grades a la desena d'expositors de proximitat de
la Mostra Gastronomica que s'organitza de forma paraHela
a la Fira de la ll·lustració, que reuneix una trentena d'exhibidors i ofereix activitats pera tots els públics. L'encarregat
d'inagurar els dos certamens sera el conseller de Salut, Josep Maria Argimon. El certamen i la fira van ser presentats
ahir a la Diputació ambla presencia de l'alcaldessa, Vanesa
Olivart (al centre).

L'estat en que han quedat els arbres del nou pare del Riuet de Sort.

Sort denuncia vandalisme al pare del
Riuet, amb vint arbres destrossats
1SORT 1L'ajuntament de Sort ha

denunciat davant deis Mossos
un acte vandalic dissabte passat en que es van destrossar
una vintena d'arbres plantats
dins de les obres del pare del
Riuet. Segons les primeres estimacions del consistori, els

danys suposaran uns 6.000 euros en la restitució de l'arbratge. Atribueixen la causa deis
fets a les discrepancies que ha
suscitat la renovació del pare
del Riuet, entre les quals hi havia la renovació de l'arbratge.
Tanm ateix, fonts municipals

asseguren que aquesta no és
la manera de protestar. Addueixen que la intervenció compta amb la justificació tecnica i
respon al resultat d'un procés
participatiu. Sol-licita la col·laboració ciutadana per evitar
nous actes.

Ajuts peral desenvolupament i la cultura al Pirineu
1 LA SEU D'URGELL 1L'Institut peral Desenvolupament i la Promoció de l'Alt Pirineu i Aran (Idapa) ha obert la convocatoria
de les subvencions per al desenvolupament local i la promoció del patrimoni cultural a l'Alta Ribagor~a, l'Alt Urgell, la
Cerdanya, el Pallars Jussa, el Pallars Sobira i la Val d'Aran.
La partida és de 350.000 euros i l'import maxim de cada
ajuda pot ascendir a 10.000 euros.

PROMOCIÓ

COL•LECCIÓ
CARMANYOLES DE VIDRE
AMB TAPA DE BAMBÚ

Preu lectors

26,95 €
Subscriptors
24,95€

Aconseg ueix-les amb Segre i conserva més
temps els aliments de forma ecologica i
sostenible. Hermetiques i resistents als cops
1 als canvis bruscs de temperatura.

J la p
LLEIDA: Segre, oficines centrals
(e/ del Riu, 6)
TARREGA: Delegació Segre
(e/ Governador Padules, 2)
MOUERUSSA: Delega ció Segre

(Avinguda del Canal, 7)
ONLINE:
www.segre.com/carmanyoles

Enviament

3,95€
l'r'omocl6 v~llda fins a esgotar exístenc1es.
Atea de d•mtbució: útalunya 1Aragó.

973 248000

cercle@segre.com
segre.com/carmanyoles
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En marxa el telefon 024 per prevenir su'icidis
1 MADRID 1 El

ministeri de Sanitat va presentar ahir el telefon
024, d'ajuda a les persones que tinguin una conducta su'icida,
sota el lema Crida a la vida. El servei, gratu'it, arrancara
avui i funcionara les 24 hores tots els di es de l'any.
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AUDIOVISUAL PROJECTE

Film documental sobre
Verdaguer, amb Lluís Soler
Campanya de micromecenatge per finan9ar 'Canigó 1883',
d'Albert Naudín 11 Amb velns de la Va 1 osea de figurants
ACN
La pel-lícula documental Canigó 1883 continuara reflectint la travessia del
poeta Jacint Verdaguer pel Pirineu iniciada al film M aleida
1882, que el cineasta barceloní Albert Naudín va estrenar
el 2019. Tres anys després, el
director esta en ple procés de
rodatge i producció d'aquesta
segona part, per a la qual j a va
rodar escenes durant l'estiu del
2020 en diversos paratges de la
Vall Fosca, ambla participació
de figurants locals.
La previsió és poder estrenar la peHícula l'estiu de l'any
que ve i, per fer-ho, ahir es
va presentar a Barcelona una
campanya de finan~ament collectiu a través de la plataforma
Verkami per recaptar 20.000
euros de cara a la producció i
difusió del film.
La cinta sera protagonitzada
per Lluís Soler i comptara també amb Sílvia Bel, Xavier Boada i Santi Pocino. Soler es posa1BARCELONA!

Jau me Piensa presenta les seues portes peral Liceu
BARCELONA 1 L'artista Jaume Piensa va presentar ahir el seu
projecte per a les portes d'entrada del Gran Teatre del Liceu,
que s'estrenaran al setembre i seran un homenatge a la música, Gaudí, Miró i la "diversitat" de la Rambla de Barcelona.

1

Silvia Bel i Lluís Soler (al centre), entre els actors del film.

raen la pell de Verdaguer, que
tornara a mostrar la seua afició
a l'excursionisme, i també la
seua cara més revolucionaria.
La peHícula, que analitzara
el context en el qual mossen
Cinto va escriure el poema Canigó, empren ara el tram final
del rodatge en escenaris del Pi-

rineu frances com el Vallespir,
el Conflent i l'Arieja, i a la Cerdanya, l'Alt Urgell, el Pallars,
la Val d'Aran i la Ribagor~a,
fins a Benasc, en un recorregut del Canigó a la Maleida,
!'Aneto, seguint la "travessia
emblematica" de Jacint Verdaguer del1883.

REIVINDICACIÓ

Escultura de Bob Dylan en una vinya de Fran~a

Els Cantaires
de Ponent, a la
pla\a Europa

1PARfS 1Una vinya francesa, el Chateau La Coste, en plena
Proven~a,

acull des d'ahir la primera escultura permanent
de Bob Dylan a Fran~a. Rail Car és un vagó de tren de mercaderíes en ferro forjat sobre una via de tren, que remunta
a la infancia del cantant nord-america.

Premi Pulitzer peral relat de l'assalt al Capitoli
Washington Post va guanyar ahir el principal deis premis Pulitzer perla seua cobertura de l'assalt al
Capitoli deis Estats Units, mentre que The New York Times
es va emportar els guardons de periodisme nacional i internacional per dos de les seues investigacions en profunditat.

1 NOVA YORK 1 The

La senyora

ILLEIDA 1 Els

Cantaires de Ponent van canviar ahir per un
dia !'habitual cantada reivindicativa dels dilluns a la pla~a
Paeria perla pla~a Europa, en
la jornada en que es va celebrar el Dia d'Europa. L'acte va
comptar també amb la íntervenció de l'advocat lleidata Simeó Miquel. Unes hores abans,
va desapareixer la bandera espanyola dels pals de la pla~a.

Concentració ah ir deis Cantaires de Ponent a la pla~a Europa.

La senyora

Lourdes Cava Sans

Enriqueta Badia Pifarré

(1935-2022)

Vídua de Baltasar Almenara Godia
Ha mort cristianament el dia 8 de maig del 2022 als 97 anys.
(E. P.R.)

Estimada Lourdes, a I'ACUDAM et recordarem amb aquella rialla
i simpatía que ens donaves cada día.
ACUDAM expressa el seu més sentit condol a la família i als amics.

La seva filia, Núria; net, Albert i família tata us agraeixen les mostres de respecte
i condolen9a rebudes i us demanen que la tingueu presenten el vostre record.
La cerimonia religiosa tindra lloc avui dimarts dia 1O, a les 10.00 hores, a la Sala
Ecuménica del Tanatori Jardí La Lleidatana.

Mollerussa, 1Ode maig del 2022

D.M.: Tanatori Jardí La Lleidatana. Camí de Monteada, s/n. Sala 5.

Lleida, 1Ode maig del 2022

