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Els aiguats
costen
850.000 €
al Sobirà
Afecten 54 propietaris
MARTA LLUVICH (ACN). SORT

Les inundacions del passat més
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 altresvan optar per esperar als del
Departament d’Agricultura, que
han hagut de ser els mateixos ramaders els que han reparat de
manera provisional els danys per
poder salvar la campanya de reg.
Des d’Agricultura no ha arribat
ni ajuda econòmica ni dels tècnics per peritar els danys. La comunitat de regants de laVall Ferrera és una de les més afectades
per les riuades.
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Elconservatoricerverí
preparaunplapilotper
fermúsicaaprimària
Aquest curs incrementa el nombre d’alumnes i les activitats
REDACCIÓ. CERVERA

El Conservatori Professional i
Escola de Música i la Paeria de
Cervera van presentar ahir als
mitjans de comunicació les dades del present curs 2013-2014,
les activitats que organitzarà el
centre i elvídeo promocional que
han creat per difondre el Conservatori a la xarxa. Aquest curs el
Conservatori augmentarà la seva col·laboració amb les entitats
de Cervera i comarca. Cal destacar també que organitzarà una
cantata amb l’alumnat de primària dels centres de la ciutat, amb
el seu acompanyament musical.
Ja de cara al curs següent té previst posar en marxa el projecte
d’impartir als seus alumnes les

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

classes de música de les escoles de primària. Es tracta d’una
experiència pilot que ja es desenvolupa amb èxit a la ciutat de
Vic.
El centre compta amb 292
alumnes matriculats per al curs
2013-2014 i amb 29 professors.
Enguany ha augmentat els
alumnes respecte el curs passat,
que en tenia una desena menys.
El Conservatori, amb 33 anys
de trajectòria, és un dels 18 conservatoris de música de Catalunya, i amb el de Lleida són els
únics de la demarcació. D’aquí
que la Paeria continuï apostant
pel centre i el consideri estratègic per al desenvolupament cultural i social de la ciutat.

El nou espai
d’art de Verdú
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
les activitats organitzades per la
Festa de la Verema i el Vi de
Verdú fent que tothom pugui
gaudir d’una experiència vinculada al món de l’art. D’una banda, es realitzarà un Mural mironià, una activitat plàstica amb
la col·laboració de tots aquells
que tinguin ganes d’agafar el
pinzell i inspirar-se en Joan Miró. D’altra banda, s’invitarà a tothom que ho vulgui a fer propostes, suggeriments i donar idees.

Èxit a la Fira de Mascotes,
que tindrà continuïtat
REDACCIÓ. LES BORGES BLANQUES

Centenars de persones van passar diumenge al matí per la primera Fira Mascotes Borges, un
certamen que tindrà continuïtat, segons l’organització.

Almacelles presenta una
moció contra els PGE
REDACCIÓ. ALMACELLES

Amb motiu de la recent presentació dels Pressupostos Generals de l’Estat (PGE) per a l’exercici de 2014, l’Ajuntament d’Almacelles presentarà una moció
en el proper ple contra els PGE.
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AJUNTAMENT DE TÀRREGA

La collita d’ametlla serà
un 34% inferior a Lleida

El nous hereu i pubilla de les Terres de Lleida

Tàrrega duu la seva cultura popular a Bilbao

REDACCIÓ. LLEIDA

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.

La cultura popular de Tàrrega ha viatjat aquest cap de setmana fins a Bilbao per participar a les festes Plazarik Plaza
de Basurto, fruit d’un intercanvi amb l’associació Beti Jai Alai.

S’han confirmat les sospites d’un
descens important de la collita
d’ametlla, que a Lleida serà del
34%. La producció amb closca
enguanyse situarà, segons Unió
de Pagesos, en les 4.500 tones.
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