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El noushereu ipubillade lesTerresdeLleida
El rossellonenc Pol Alcalde va ser escollit Hereu de les
Comarques Lleidatanes, i la solsonina Cristina Ribera va ser
escollida Pubilla de les Comarques Lleidatanes.

COM360

Tàrregaduu la seva culturapopular aBilbao
La cultura popular de Tàrrega ha viatjat aquest cap de set-
mana fins a Bilbao per participar a les festes Plazarik Plaza
deBasurto, fruitd’un intercanviambl’associacióBeti JaiAlai.

AJUNTAMENT DE TÀRREGA

El nouespai
d’art deVerdú
comença a
“caminar”
REDACCIÓ.VERDÚ

Els propers 12 i 13 d’octubre el
Mayoral Espai d’Art organitza
les primeres activitats de caire
participatiu i gratuït. D’aquesta
manera, el nou Espai se suma a
lesactivitatsorganitzadesper la
Festa de la Verema i el Vi de
Verdú fent que tothom pugui
gaudir d’una experiència vincu-
lada al món de l’art. D’una ban-
da, es realitzarà un Mural miro-

nià, una activitat plàstica amb
la col·laboració de tots aquells
que tinguin ganes d’agafar el
pinzell i inspirar-se en Joan Mi-
ró.D’altrabanda,s’invitaràatot-
homque hovulgui a fer propos-
tes, suggeriments i donar idees.

Almacellespresentauna
mociócontraelsPGE
REDACCIÓ.ALMACELLES

Amb motiu de la recent presen-
tació dels Pressupostos Gene-
ralsde l’Estat (PGE)pera l’exer-
cici de 2014, l’Ajuntament d’Al-
macelles presentarà una moció
en el proper ple contra els PGE.

Èxita laFiradeMascotes,
que tindràcontinuïtat
REDACCIÓ. LES BORGES BLANQUES

Centenarsdepersonesvanpas-
sar diumenge al matí per la pri-
mera Fira Mascotes Borges, un
certamen que tindrà continu-
ïtat, segons l’organització.

Lacollitad’ametlla serà
un34%inferioraLleida
REDACCIÓ. LLEIDA

S’hanconfirmat lessospitesd’un
descens important de la collita
d’ametlla, que a Lleida serà del
34%. La producció amb closca
enguanysesituarà,segonsUnió
dePagesos, en les 4.500 tones.

REDACCIÓ.CERVERA

El Conservatori Professional i
Escola de Música i la Paeria de
Cervera van presentar ahir als
mitjans de comunicació les da-
desdelpresentcurs2013-2014,
les activitats que organitzarà el
centre ielvídeopromocionalque
hancreatperdifondreelConser-
vatori a la xarxa. Aquest curs el
Conservatori augmentarà la se-
vacol·laboracióamblesentitats
deCervera i comarca.Caldesta-
car també que organitzarà una
cantataambl’alumnatdeprimà-
riadels centresde laciutat, amb
elseuacompanyamentmusical.
Jadecaraalcurssegüent tépre-
vist posar en marxa el projecte
d’impartir als seus alumnes les

classes de música de les esco-
les de primària. Es tracta d’una
experiència pilot que ja es des-
envolupa amb èxit a la ciutat de
Vic.

El centre compta amb 292
alumnes matriculats per al curs
2013-2014iamb29professors.
Enguany ha augmentat els
alumnesrespecteelcurspassat,
queen teniaunadesenamenys.

ElConservatori, amb33anys
detrajectòria,ésundels18con-
servatoris demúsica de Catalu-
nya, i amb el de Lleida són els
únics de la demarcació. D’aquí
que la Paeria continuï apostant
pel centre i el consideri estratè-
gic per al desenvolupament cul-
tural i social de la ciutat.

El centre grava un
vídeo promocional
per penjar a la xarxa
Aquest frega els 300

estudiants de música, en
sumar-ne 10 més que

l’any passat

Organitzarà una
cantata amb els

infants de primària
Incrementarà la seva
col·laboració amb les
entitats cerverines

Elconservatoricerverí
preparaunplapilotper
fermúsicaaprimària
Aquest curs incrementa el nombre d’alumnes i les activitats

Elsaiguats
costen
850.000€
alSobirà
Afecten 54 propietaris

MARTA LLUVICH (ACN). SORT

Les inundacions del passatmés
de juny van ocasionar danys a
explotacions ramaderes i regs
del Pallars Sobirà per valor de
850.818,53 euros. Un total de
54 propietaris són els que han
notificat els danys de les seves
propietats al Consell Comarcal
del Pallars Sobirà.Molts van fer
peritar els danys a tècnics i al-
tresvanoptarperesperaralsdel
Departament d’Agricultura, que
hanhagutdeserelsmateixosra-
maders els que han reparat de
maneraprovisionalelsdanysper
podersalvar lacampanyadereg.
Des d’Agricultura no ha arribat
ni ajuda econòmica ni dels tèc-
nicsperperitar els danys. La co-
munitatderegantsde laVallFer-
reraésunade lesmésafectades
per les riuades.


