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rde el Montsec 
Municipios del 
Segria niegan 
asentamientos 
irregulares de 
temporeros 

/ Las llamas 
afectan a una 
zona de muy 
difícil acceso 
en Terradets 

.! Vinculan el 
incendio a un 
helicóptero 
que trabajaba 
en unas obras 

Según datos del Consell Co
marcal, existen 16 campamen
tos irregulares. Los alcaldes, 
sin embargo, los desvincu lan 
de la campaña de la fruta. 

COM,.. -luE~ 1 PÁG. 12 

La reproducción 
del sepulcro del 
Comtat d'Urgell 
estará lista a -
finales de año 
La recibirá el Monestir de les 
Avellanes, como respuesta al 
"error histórico de su venta". 
Los sepulcros se encuentran 
en un museo de Nueva York. 
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Ponent y Aran 
lideran la caída 
de la· natalidad 
el pasado año 

FOTO: J. Lozano 1 Desde la Font de les Bagasses, al pie de la carretera de Tremp, se contemplaba ayer el fuego y las tareas de extinción 1 PÁG 3 
'-O•YI"'RQUES 1 PAG. 17 

Un conductor 
muere en una 
colisión de dos 
camiones en la 
N-11 en Tarrega 
El hombre, de SO años y vecino 
de la capital de I'Urgell, falleció 
a primera hora de la tarde de 
ayer tras un choque entre dos 
camiones en la carretera N-11. 
Esta víctima aumenta a 91 los 
muertos por accidentes en las 
carreteras catalanas este año. 

COMARQUE: , G . .1.S 
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C Ll N 1 CA CHE L A 1M PLANTO LOG lA 

FOTO: Tony Alcántara 1 Estado en que quedó uno de los vehículos 

DIENTES 
FIJOS EN 

[1a Vis~ta y Estudio GRATIS 1 

LLEIDA 
973 28 99 99 

BALAGUER 
973 28 33 33 

MOLLERUSSA 
973 6433 33 

ALMACELLES 
973 98 81 77 
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Un mcencli Montsec crema prop 
de 50 hect<lrees en una zona de 
molt difícil accés pels Bombers 
El foc l'hauria provocat de forma accidental un helicopter que 
portava material per unes obres a la via, diu l'alcaldessa d~ger 
Gairebé una trentena de 
dotacions deis Bombers de 
la Generalitat van treballar 
ahir en un incendi a Ager. 
Aquest fue se suma a la resta 
de fronts oberts arreu de 
Catalunya (pagina 18). 

Ager , 
REDACCIO 

Un foc al Montsec, a la zona de 
la font de les Bagasses, va cre
mar prop de SO hectarees ahir 
a la tarda A més, l'incendi es va 
produir en una zona d'accés molt 
difícil pels Bombers, segons va 
explicar l'alcaldessa I'Ager, Mireia 
Burgués, en declaracions a Cata
lunya lnformació. Burgués va ma
tisar que la xifra és aproximada,
¡ va explicar que la causa s'atri
bueix a un accident. Un helicop
ter que transportava material per 
a unes obres a la via del tren va 
tocar un fil electric 1 hauria des
encadenat el foc, prop de la font 
de les Bagasses, segons les explí
cacions del consistori. Les flames 
de l'incendi van afectar una zona 
de "terreny vertical" a la qual no 
s'hi pot arribar si no és amb mit
jans aeris. 

L:'avís del foc va tenir lloc poc 
després de les tres de la tarda i 
les flames es van situar entre la 
via del tren i una zona d'escalada. 
Durant la tarda hi van arribar a 
treballar 17 dotacions terrestres 
i 11 aeries. Es va t ransportar per
sonal en helícopter a la zona de 
Terradets per poder t reballar so
bre el terreny. 

L:'incendi de Terradets ha afec
tat ara de pie el Montsec, tot i 
que cal recordar que aquesta se
rra java quedar castigada tot just 
abans de Sant Joan amb el foc 
que va cremar més de 2.700 hec
tarees a Baldomar, a l'area peri
férica de I'Espai d'lnteres Natural 
del Montsec. En el cas de l'incen
di que afecta ara la zona, el cap 
deis Agents Rurals de Lleida, Llo
ren~ Ricou, va dir en declaracions 
a TV3 que havia causat alguns fo
cus secundaris cap al vessant deis 
termes de Sant Esteve de la Sarga 

FOTO: J. lozano 1 L'orografi.a del terreny va dificultar les tasques d'extinció d'aquest incendi 

Els Bombers 
van ser portats 
a la zona amb 

helicopters 

També es va 
produir un foc 
a Castellar de 

la Ribera 

i de Castell de Mur, tot i que va 
afegir que la situació estaría con
trolada en aquests llocs. 

CASTELLAR DE LA RIBERA 

Els Bombers de la Generalítat 
també van treballar ahir en un 

FOTO: Bombers 1 Els Bombers van haver d'arribar-hi helitransportats 

nou incendi a Castellar de la Ribe
ra (Solsones). El foc es va produir 
a primera hora del matí i es va do
nar per controlat al migdia, quan 
els Bombers i les agrupacions de 
defensa forestal (ADF) van poder 
encerclar les flames. Hi van t reba-

llar nou dotacions terrestres i tres 
mitjans aeris. 

Cal recordar que a Castellar de 
la Ribera ja hi va haver un altre in
cendi fa un mes, als volts de Sant 
Joan, just quan a Catalunya hi ha
via diversos focs simultaniament 

Interior decideix 
prorrogar les 
mesures per l'alt 
risc d' incendi 
a Catalunya 
El conseller d'lnterior, Joan lg
nasi Elena, va confirmar que 
prorrogaran uns dies més les 
restriccions per l'alt risc d'in
cendi davant l'onada de ca
lor, que van entrar en vigor 
divendres passat. Els munici
pis afectats per les mesures 
-inicialment 275- podran va
riar en funció de la situació 
meteorologica. Interior va 
restringir aquest divendres 
l'accés a no u massissos i pares 
naturals per l'alt risc d'incen
di. El Montsec d'Ares, Mont
sec de Rúbies o la Baronía de 
Rialb són algunes de les zones 
restringides. 

LesmWmes 
experimenten 
un lleuger 
descens a la 
Plana de Lleida 
Els termometres van baixar 
tímidament ahir a la Plana de 
Lleida en comparació amb les 
temperatures viscudes durant 
el cap de setmana. Aquest 
cop, el Segria i el Pallars Jussa 
van ser els únics que van arri
bar als 40 graus, mentre que 
a la Noguera i el Pla d'Urgell 
es van quedar als 38 de maxi
ma. Durant la nit també es 
va aconseguir baixar per sota 
deis 20 graus centígrads a bo
na part de la Plana de Lleida, 
un fet que no havia passat du
rant les darreres nits d'aques
ta onada de calor. 
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Mor un camioner en una Un camió queda 
travesser i talla per 
complet la LV-4001 
a la Seu d'Urgell 

col-lisió per envestida a 
l'N-11 a l'alc;ada de rarrega 

La carretera LV-4001, al seu pas 
per la Seu d'Urgell, va quedar 
tallada durant una hora la. pas
sada nit de diumenge a dilluns. 
Un ca mió va patir una averia en 
una roda i va perdre el control, 
fet que va provocar que quedés 
travesser en plena carretera al 
voltant de les 00.30 hores. Els 
Bombers de la Generalitat van 
assistir els serveis de carreteres 
per retirar el vehicle. 

El conductor va quedar atrapat quan el seu vehicle 
va xocar amb un altre camió implicat en l'accident 
Un camioner va morir 
ahir en una col·lisió per 
envestida a I'N-IIa a Tarrega. 

Tarrega , 
REDACCIO 

El Servei Catala de Transit va in
formar que ahir es va registrar 
un smistre viari mortal a I'N-IIa 
a Tarrega (Urgell), al punt quilo
metric 504.9, en sentit Barcelo
na. Els Mossos d'Esquadra han 
rebut l'avís a les 16.29 hores, 
advertint-los que s'havia produ
"it aquest accident entre dos ve
hieles pesants. Per causes que 
encara s'estan investigant, una 

col·lisió per envestida entre dos 
camions va deixar atrapat un deis 
seus conductors, el qual va resul
tar mort. 

Es tracta de B.S.S., un home 
de 50 anys i veí de Tarrega, se
gons van informar les autoritats. 
Arran de la incidencia, es van ac
tivar tres patrulles deis Mossos 
d'Esquadra, dues unitats deis 
Bombers de la Generalitat i dues 
ambulancies del Sistema d'Emer
gencies Mediques (SEM). 

Amb aquesta víctima, són 91 
les persones que han mort per 
accident de transit enguany a la 
xarxa viaria interurbana catalana. 

Dos ferits lleus després 
de sortir de I'N-230 al 
seu pos per Rosselló 
Dues persones van resultar feri
des lleus després que el vehicle 
en el que circulaven sortís de la 
via. Segons va explicar el cos de 
Bombers de la Generalitat, a les 
22.11 hores de diumenge van 
rebre l'avís d'aquest accident on 
només s'hi va veure un vehicle 

implicat, el qual va sortir de la 
carretera al punt quilometric 11 
de la N-230, al seu pas per Ros
selló (Segria). S'hi van despla~ar 
dues dotacions deis Bombers i 
efectius del SEM per atendre els 
ocupants del cotxe, els quals van 
resultar ferits lleus. 

Una jove ha de ser 
rescatada al refugi 
de Ventosa i Calvell 
a la Vall de Boí 

FOTO: Tony AlCántara 1 La part davantera va quedar destrossada 

Un helicopter deis Bombers de 
la Generalitat va volar ah ir a les 
8.20 fins el refugi de Ventosa i 
Calvell, a 2.220 metres d'al~ada 
i que forma part del municipi 
de la Vall de Boí. Segons van ex
plicar els serveis d'emergencia, 
una jove es va lesionar el genoll 
i no podia caminar. Després de 
passar la nit al refugi, l'helicop
ter la va traslladar a Vielha. 

Durant la jornada d'ahir, els 
Bombers de la Generalitat també 
van haver de dur a terme altres 
actuacions relacionades amb la 
seguretat viaria. A Torres de Se
gre, a l'autovia A-2, dos vehicles 
van xocar al punt quilometric 449 
en direcció a Fran~a, tot i que no 
es van produir ferides de grave
tat, s'hi van despla~ar tres dota
cions a les 8.38 hores. 

Mentrestant a Alcarras, ahir 
a les 17.23, un cotxe va donar 
diverses voltes de campana en 
sortir de la carretera, pero el con
ductor va resultar il·les. 

Incendis de vegetació forestal i 
agrícola a Sudanell, la Pobla 
de Segur i la Baronia de Rialb 
Una dotació deis Bombers de la 
Generalitat va haver d'extingir 
un incendi de vegetació forestal 
a la Baronia de Rialb (Noguera). 
Els fets van passar diumenge a la 
nit i els serveis d'emergencia hi 
van treballar durant prop de du
es hores. A Sudanell (Segria), un 
toe agrícola va obligar a mobilit-

zar dues dotacions ahir al migdi, 
mentre que a la Pobla de Segur 
(Pallars Jussa), prop del pare de 
bernadot, el mateix nombre 
de dotacions deis Bombers van 
apagar un foc de 100 metres 
quadrats de vegetació forestal. 
En aquest cas, van rebre l'avís a 
les 17.25 hores. 

o de o o 

•- mUSICC 1 
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BALAGUER · 2022 

DATA SORTEIG 21 de juliol al matí 

rcolomina
Resaltado



DIMARTS 19 DE JULIOL DE 2022 1 COMARtlUES 17 

La vegueria de Ponent i la 
comarca de l' Aran, on més 
va caure la natalitat el 2021 
La Plana de Lleida i la Segarra, amb el percentatge 
més alt de mares estrangeres, un 37,5% i 4 7,5% 
L'any 20211'ambit territorial 
del Penedes és l'únic que 
registra un creixement de 
naixements (3,5%) respecte 
de l'any 2020. 

Lleida 
REDACCIÓ 
L:'ambit de Ponent (-5,3%) és on 
més baixen els naixements, i el de 
les Comarques Gironines (-4,8%) 
són els que en registren una ma
jar disminució, mentre que I'Am
bit Metropolita registra el menor 
descens (-0,4%). En tots aquests 
territoris les xifres de naixements 
són inferiors a les de l'any 2019, 
previa la pandemia del Covid-19. 

L'any 2021 la majoria de co
marques (25) i Aran han regis
trat un descens del nombre de 
naixements, mentre que han 
augmentat a 15 comarques, i a 
la Noguera s'han mantingut igual 
que l'any anterior. L:'Aran és la co
marca catalana on mésvan baixar 
els naixements (-22,7%) respecte 
a 2020. 

Només 7 comarques (I'Ait Pe
nedes, I'Anoia, la Canea de Bar-

FOTO: Fundació Althaia / Unitat de neonats d'un hospital 

bera, el Pla d'Urgell, el Priorat, la 
Ribera d'Ebre i la Segarra) regis
tren l'any 2021 una xifra de naixe
ments superior a la del 2019. Res
pecte a 2020, I'Aita Ribagon;:a és 
la cornarca on més va créixer la 
natalitat (+17,6%). 

Pel que fa a la taxa bruta de na-

talitat, les comarques gironines, 
amb una taxa bruta de natalitat 
de 7,9 naixements per cada 1.000 
habitants, és l'ambit ambla natali
tat més elevada el 2021. Les taxes 
més baixes, per sota de la mitjana 
de Catalunya (7,4%o) es registren 
a I'Ait Pirineu i Aran (5,7%o) i a les 

Naixements a Lleida 

Terres de I'Ebre (6,7%o). 
Per comarques, l'any 2021, 

el Girones (9,2%o) J la Segarra 
(8,6%o) són les comarques amb 
una taxa bruta de natalitat més 
alta, mentre que la taxa més 
baixa es registra a Aran (4,9%o) i 
!'Alta Ribagon;a (5,0%o). 

El 37,5% deis nascuts vius a 
Ponent i el 37,4% deis nascuts a 
les comarques gironines són fills 
de mare estrangera, amb percen
tatges for~a superiors a la mitjana 
catalana (31,7%). Per comarques, 
els percentatges més elevats de 
nadons de mare estrangera s'ob
serven a la Segarra (47,5%). 

ELS NOMS MES FREQÜENTS 

Pel que fa als noms deis na
dons, els més habituals a Ponent 
l'any 2021 van ser, per aquest or
dre, Marc, Martí, Jan, Alex i Biel 
en els cas deis nens, i Júlia, Mar
tina, Mia, Abril i Ai_na pel que fa 
a les nenes. Al Pirineu, l'ordre 
va ser Jan, Pau, Leo, Roe i Arnau 
pel que fa als nens, i Jana, Nora, 
Aura, Bruna i lvet en el cas de les 
nenes. 

Variació 2021/20 Naixements de mares espanyola/estrangera 

2019 2020 2021 Valor % Taxa natalitat Espanyola Estrangera %mare 
2021 2021 2021 estrangera 

Alt Urgell 118 125 116 -9 -7,2% 5,7 82 34 29,3% 

Alta Ribagon;:a 25 17 20 3 17,60% 5 14 6 30% 

Aran 76 66 51 -15 4,9 35 16 31,4% 

Garrigues 153 115 131 16 13,90% 6,8 95 36 27,5% 

Noguera 279 258 258 o 0,0% 6,7 164 94 36,4% 

Pallars Jussa 78 72 69 -3 -4,2% 5,3 46 23 33,3% 

Pallars Sobira 45 43 44 1 2,3% 6,1 33 11 25% 

Pla d'Urgell 290 297 305 8 2,7% 8,1 187 118 38,7% 

Segarra 181 202 198 -4 -2% 8,6 104 94 47,5% 

Segria 1.786 1.755 1.611 -144 -8,2% 7,7 1.018 593 36,8% 

Solsones 129 113 98 -15 7 61 37 37,8% 

Urgcll 299 308 277 -31 7,4 169 108 39% 

Ponent 2.988 2.935 2.780 -155 -5,3% 7,6 1.737 1.043 37,5% 

Pirineu i Aran 469 432 424 -8 -1,9% 5,7 303 121 28,5% 

Catalunya 61.548 58.464 57.704 -760 -1,3% 7,4 39.428 18.276 31,7% 

Vielha inicia 
obres de mi llora 
i amplació del 
cementiri 

Obres al cementiri 

t:Ajuntament de Vielha e Mijaran 
ha comen~at les obres de millora i 
ampliació del cementiri "Sant Mi
queu" de Vielha. Es construeixen 
18 nous nínxols, i es duu a terme 
una reforma general de la instal·la
ció: se sanegen els murs i fa~anes 
deis nínxols existents, es milloren 
les portes d'accés, s'instal·le una 
nova il-luminació i es realitzen tre
balls de jardinería 

Els treballs estaran epllestits 
el proxim mes d'octubre, abans 
de la celebració de la festivitat 
de Tots Sants. 

Prop de 30.000 
infants a les estades 
de lleure de les 
comarques de Lleida 
Les entitats que organitzen ac
tivitats de lleure a Lleida, I'Ait 
Pirineu i Aran han notificat al 
Departament de Drets Socials 
un tota l de 898 activitats per 
aquest estiu, on s'hi han inscrit 
29.116 infants i joves. 

Tallers de salut 
per a majors 
de 65 anys a 
Almatret 

Taller celebrat ahir a Almatret 

Almatret acull un programa de ta
llers sobre salut i benestar dirigits 
a persones majors de 65 anys que 
viuen soles. La iniciativa sorgeix 
de l'equip d'atenció primaria EAP 
Seras i es fa per primera vegada al 
municipi. Eri total, es duran a ter
me sis tallers al llarg deis mesos de 
julio! i agosten els quals es treba
llaran tematiques com !'alimenta
ció o els serveis a l'abast de la po
blació en materia de Salut. La Sala 
de Ball va acollir ah ir el primer deis 
sis tallers. 
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Antonia Font, Xarim Aresté 
i Marc Parrot, candidats al 
Premi Cerverí d'enguany 
El Premi Cerverí a la can~ó amb 
la millor lletra en catala de la 
temporada ja té les vuit finalis
tes de l'edició 2022, que ja es 
podien votar des d'ahir dilluns, 
coincidint amb l'inici la progra
mació d'estiu de Catalunya Ra
dio, i fins al 12 de setembre. Els 
oients poden triar una can~ó vo
tant a través de la pag1na web 
o l'app de Catalunya Radio. Els 
temes finalistes són Un minut 
estraboscopica, d'Antonia Font; 
La certesa, d'Anna Andreu; S'ha 
mort l'home més ve// d'Espol/a, 
de la Ludwig Band; Jo no hi ets, 
de Xarim Aresté; Els ballarins, de 
Miquel Serra; Sa teva presencia, 
de Maria Hein; Que vols de mi, 
d'lntana, i Els fets i l'atzar, de 
Marc Parrot. 

Josep Maria Cazares 
crea el cartell de 
la próxima edició 
del 'Som Cinema' 

El tretze Festival de !'audiovisual 
catala, que se celebrara a Lleida 
del19 al 23 d'octubre, va presen
tar el seu cartell, obra de !'artis
ta grafíc Josep Maria Cazares. El 
disseny subratlla la importancia 
del guió com a fonament del tre
ball audiovisual í mostra una ac
triu llegint-ne un en un plató. La 
convocatoria ha rebut 268 pro
duccions: 172 curtmetratges, 81 
documentals i 15 llargmetratges. 

El guardó 
reconeix a la 

millor lletra de 
canc;ó en catala 

D'aquesta votació, en sortira 
el Premi Cerverí a la millor lletra 
de can~ó editada en catala en
tre 1'1 d'abril del 2021 i el 31 de 
mar~ del 2022. La guanyadora 
se sabra durant la gala de lliura
ment deis Premis Prudenci Ber
trana, el dimarts 20 de setembre 
a I'Auditori de Girona, i rebra el 
guardó de mans del director de 
Catalunya Radio. 

r:o 'O El cartell subratlla 
la importancia del guió 

Projecte sobre imatges 
antigues de 1' Arxiu de 
I'Urgell de Louise Franklin 
L'artista danesa propasa als targarins 
observar i seleccionar les fotografíes 
Timega 
REDACCIÓ 

La ciutadania de Tarrega va par
ticipar ahir en una de les resi
dimcies creatives que acull I'Ar
xiu Comarcal de I'Urgell (ACUR). 
Concretament, diverses persones 
ve'ines de la capital de I'Urgell o 
amb vincles personals amb la 
ciutat van ajudar !'artista danesa 
Louise Flañklin Wiberg a escollir 
algunes de les imatges que for
maran part del projecte Hidden 
in plain sight. Segons va explicar 
el director de I'ACUR, Caries Que
vedo, "hem lliurat a cada partici
pant una caixa de fotografíes del 
segle passat de Tarrega i rodalies 
ambla finalitat que les observés i, 
a partir de detalls que els crides
sin l'atenció, en seleccionessin 
unes quantes". 

Aquestes imatges s'inclouran 
en el treball que realitza Franklin, 
que pretén "reflexionar sobre les 
diferents maneres que existeixen 
de mirar una fotografía i com la 
mirada que prenem influencia 
en el relat que en fem". L'artis
ta duu a terme una recerca del 

FOTO: Aj. T./ louise Franklin amb alguns deis participants en el projecte 

material fotografíe de IJ\CUR per 
centrar-se en allo que anomena 
"imatges dins de les imatges", 
aquelles parts o detalls de la foto
grafía que no en són el focus prin
cipal pero que sovint permeten 
crear noves narratives, significats 
o associacions. 

El resultat de la recerca, jun
tament amb les propostes de la 

resta de participants de la cin
quena edició del programa: Joan 
Vila-Puig Morera amb Les Eres de 
Tarrega. lmaginari paisatgístic i 
sistema cultural; Albert Girones 
amb Des de la resc/osa; i Marta 
Bisbal Torres, amb Foro de camp, 
es donara a coneixer en el marc 
de les jornades Trans-documen
tar ets dijous 21 i 28 de juliol. 

()bertes les . tnscrtpctons 
per als cursos 
de l~ula de 
Teatre de Lleida 

L' actor i titellaire Pep Cruz inaugura el segon 
festival d' arts escéniques al correr d'lsona 'FART' 

L'Aula Municipal de Teatre de 
Lleida ha obert el període d'íns
cripcions per als cursos i tallers 
de Teatre Musical i Teatre per 
Adults del Curs 2022/23. La ·pro
gramació deis cursos musicals 
inclou set: dos d'ells dirigits a jo
ves, a més de dos titulats Sister 
Act, un Mulan i dos Something 
Rotten. Pel que fa als cursos i 
tallers per adults, hi ha progra
mats un total de s1s. Un d'ells 
esta dedicat a joves-adults, de 
18 a 25 anys; altres tres tallers 
d'interpretació es titulen Free
dom, La Nona i Intocables. Fi
nalment, un cinque adre~at a la 
gent gran i un darrer titulat L'art 
de crear histories tmprovisades. 

tsona, al Pallars Jussa, celebra els 
dies 22, 23 i 24 de julio! la sega
na edició del FART, Festival d'Arts 
Esceniques al Carrer, que ofereix 
dotze espectacles de teatre fami
liar, dansa, titelles, teatre musi
cal, teatre d'ombres, improvisa
ció i clown, que es taran en els 
espais escenics de sis places de 
la població. Entre ells, la pla~a de 
I'Església sera el centre neuralgic 
del festival on hi haura servei de 
bar i de restauració de kmO ifood 
trucks del Pallars. 

L'acte inaugural sera el di
vendres 22 a la pla~a del bisbe 
Badia (22.00 hores), a carrec de 
l'emblematic actor Pep Cruz, 
també director i titellaire i un 
ciar referent i font d'inspiració 
per al FART. El mateix divendres 
es podra veure We al/ live in a 

FOTO: C. 1. la companyia lnhabitants ofereix l'espectacle 'ludere' 

box1 d'Ambae Company (22.00); 
L'Amalia i les ombres lunars, de la 
companyia Animamundi (22.45); 
i Líneas Paralelas, de The Mo
destos (0.00). Dissabte sera el 
torn de Big Bang Boom, de Mai 
Tant Teatre (19.00); BioLentes, de 
la Companyia Biolentes (20.00); 
Histories de I'Avi Josep, de We
ColorMusic (22.15); Ludere, de 
la companyia lnHabitants (0.15); 
i Stand Up Comedy, condu'it per 
Pau Murner amb Irene Minovas 
i Godai Garcia (1.30). Finalment, 
diumenge les propostes seran 
Ni'u, de Dudu Arnalot (19.00); Al 
Safareig, de la companyia Tea
tralitzat (20.00); Ditirambo, de 
la companyia Arsenda (22.15); i 
Toe-Toe, del Grup de Teatre d'lso
na (22.40). 

rcolomina
Resaltado



La DIMARTS 19 DE JULIOL DE 2022 
Si desea la reseña de su cumpleaños, matrimonio o nacimiento de su hijo o algún 
familiar, envíenos sus datos adjuntando una fotografía y le complaceremos sin ningún 
cargo. No se publicarán fotomontajes, fotografías retocadas o carentes de un mínimo 
de calidad. Los originales deberán entregarse a La Mañana, 48 horas antes del día de 
su publicac1ón. Puede dirigirse a nuestras oficinas en la calle Príncep de Viana, 27-29 
de Lleida, o por correo electrónico: vidasocial@lamanyana.cat 

VIDA SOCIAL 

Nits sota les estrelles al Pallars Jussa 
El conjunt rural de Cal Soldat, situat al Pallars Jussa, al municipi del Castell de Mur, la primera 'Nit sota 
les estrelles a Cal Soldat~ per gaudir de l'observació astronomica. 

Els grallers de Jaume 1 a l'ofrena floral 
La Colla de Grallers de Jaume 1 va participar en l'ofrena de flors a Sant Jaume deis Fanalets a la capella 
del Peu del Romeu, que va fer l'Associació de Veüts. 

lASTE OF SP IN 

E Raimat Arts Festival viatja a California 
Una delegació de !'Agencia Catalana de Turisme, convidada pels organitzadors del Raimat Arts Festival, 
promociona !'oferta enogastronomica de Catalunya al festival Festival Napa Valley de California. 

Nova col·laboració del Grup 
Gamón amb l'IRB Lleida 
El Grup Gamón ha renovat la seva col·laboració per fomentar la 
recerca biomedica a l'Institut de Recerca Biomedica de Lleida 
(IRBLleida}. Des de l'any 2008, !'empresa aposta per millorar la 
salut de totes les persones i per impulsar aquest ambit a Ponent. 

¡¡¡Felicidades!!! 
Muchas felicidades sobrino, que disfrutes de tu día!! 
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