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Nadallogra por
decimocuarta
vez el título de
campeónde
Roland Garros
El tenista de Manacor agranda su leyenda en París al imponerse en la final al noruega
Casper Ruud en tres sets (6-3,
6-3 y 6-0).
I PAG. 27
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I Un pésimo último cuarto condenó al equipo leridano en la pista del Caceres en un ambiente hostil

I PAG. 23-24

Els Comediants
escenifican el
arranque de las
pinturas de la
canónica de Mur

Denuncian las
molestias de
los 'okupas'
de un edificio
de Pardinyes

Una escenificación de Els Comediants sobre el arranque de
las pinturas romanicas de Santa Maria de Mur puso ayer el
punto y final a la conmemoración del centenario de la venta
de las obras. llEIDA I PAG. 10

El PP denunció ayer que los
vecinos estan alarmados por
el incivismo de las personas
que han 'okupado' un bloque
de Pere Cavassèquia donde en
2017 detuvieron a un presunto yihad ista. llEIDA 1 PAG. 13
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Esceniftcación de la venta de las pinturas

GARANTIA ILERDENT
PLA DE TRACTAMENT I PRESSUPOST,
TANCAT I FINANÇAT, DES DE LA
RIM

A

ET GARANTIM UNA PRIMERA VISITA
GRATUlTA, PEROUE PUGUIS CONÈIXER EL
PLA DE TRACTAMENT I PRESSUPOST FINAL,
FINANÇABLE SENSE lmERESSOS

El Vila-sana cae
en su debut en
el play-off (5-1)
de semifinales
I PAG.26

PRUEBA PILOTO
PARA LLEVAR EL
AUTOBÚS HASTA
EL SANT JORDI
llEIDA I PAG. 8

CERVERA REÚNE
A 650 CANTAIRES
DE 24 CORALES
CATALANAS
6.29
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Una seixantena
dl empreses
participen al
'Networking
de la Creu Roja
I

Un total de 64 empreses i 305
persones van participar dijous 2
de juny al 3r Networking d'Ocupació organitzat per la Creu Roja a
Catalunya, un esdeveniment que
recupera la presencialitat després
de dos edicions virtuals i que s'ha
desenvolupat de manera simultània a les quatre demarcacions catalanes. Els espais que han acollit
aquest esdeveniment són el 42
·Barcelona de Fundació Telefóníca
a Barcelona, el Parador de lleida i
les seus de la Creu Roja a Girona
i Tarragona. Amb aquesta jornada
l'organització vol facilitar espais de
trobada en què més d'una seixantena d'empreses d'àmbits diversos
presentin les seves ofertes.

CUrgell estrena
un nou servei de
recollida d'objectes
d
ns dimensions
El dimarts dia 7 de juny s'inicia
a l'Urgell el nou servei de recollida a demanda d'objectes
de grans dimensions que ens
resulten difícils de transportar amb l'objectiu de facilitar
al ciutadà la correcta gestió
d'aquests residus voluminosos.
l'objectiu d'aquest nou sistema
serà complir amb escreix amb
el mínims de recollida selectiva
que s'imposa des d'Europa.

Castell de Mur reviu 1/ arrencamen-t
de les pintures romàniques amb
1/ obra 'Mur, guspires del MNAC/
L'espectacle clou la commemoració del centenari
de la venda de les obres que van acabar a Boston
Castell de Mur
ANNA BERGA (ACN)
Castell de Mur (Pallars Jussà) va
reviure aquest cap de setmana l'arrencament de les pintures
romàniques de l'absis de la Canònica de Santa Maria de Mur a
través de l'espectacle de Comediants Mur, guspira del MNAC.
l'estrena de l'obra, que s'ha
endarrerit dos anys per la pandèmia, posa el punt final als actes
de commemoració del centenari
de l'arrencament i venda de les
obres el 1919 i que actualment
estan a Boston, un fet que va
suposar un punt d'inflexió en la
preservació i conservació de l'art
romànic a Catalunya. L'espectacle
teatral, itinerant i participatiu, es
va estrenar dissabte i diumenge
hi havia programades dues sessions més. Tots els passis van tenir
un aforament de 300 persones i
les entrades estan exhaurides.
l'espectacle Mur, guspira del
MNAC s'havia d'estrenar el maig
del 2020, però la pandèmia ho ha
endarrerit fins aquest cap de set-

FOTO: ACN/ Escenificació de la venda de les pintures de Santa Maria de Mur durant l'espectacle d'ahir
mana. El guionista i director de
l'obra, el membre de Comediants
Jaume Bernadet, va explicar que
es tracta d'un espectacle "fet a
mida" a l'església de Santa Maria
de Mur i que vol recordar "la im-

portància" que va tenir l'arrancada i posterior venda de les pintures de l'absis per a la conservació
posterior de l'art del país, ja que
"va despertar les consciències".
De la mateixa manera, el presi-

dent del Consell Comarcal del
Jussà i alcalde de Castell de Mur,
Josep Maria Mullo!, va defensar
l'obra de Comediants com a eina
per donar a conèixer la història
de les pintures romàniques.

Tàrrega engega un pla per
renovar les papereres de la
ciutat i incentivar el reciclatge
l'Ajuntament de Tàrrega ha instal·lat durant els darrers dies 14
noves papereres metàHiques
en diferents indrets del Parc de
Sant Eloi, la principal zona verda
de la ciutat. La Regidoria de Serveis Municipals s'ha encarregat
d'aquesta actuació en el marc
d'un pla que contempla la substitució progressiva d'aquests
elements de mobiliari urbà en
carrers, places i altres espais
municipals, retirant primer els
que es troben més malmesos.
D'altra banda, i per incentivar
el reciclatge, alguns dels punts
escollits al Parc de Sant Eloi
compten amb dos receptacles
un al costat de l'altre: un destinat per a residus de rebuig i un
altre de color groc només per a

Aj. Tàrresa/ Posen 14 papereres
metàHiques a Sant Eloi
la recollida selectiva d'envasos.
Les papereres grogues s'han collocat en els indrets on s'han detectat sovint nombroses deixalles abocades d'aquest·tipus. La
regidora de Serveis Municipals,
Laia Recasens, va apuntar que
aquest model de papereres s'estendrà a altres punts estratègics
del nucli urbà.

Rosselló celebra 30 anys de pubillatge local
Ujuntament de Rosselló va celebrar dissabte el 30è aniversari del pubillatge local. Durant aquests
anys, Rosselló ha tingut més de 140 pubilles, hereus, dames i cavallers, amb sis representants comarcals
del Segrià i quatre títols nacionals. La jornada va comptar amb una cercavila; l'acte institucional al
Casal Rossellonès i visita guiada a l'exposició sobre l'església de Sant Pere. /FaTO: Aj. Rosselló
·

