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La Catedral
de Solsona
estrena finestral
romànic
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La Catedral de Solsona mostra
el finestral romànic del campanar restaurat, després d’una
actuació dirigida pel Centre de
Restauració de Béns Mobles de
Catalunya al llarg dels darrers
dos mesos. El finestral, a cavall
del segles XI-XII, està profusament decorat amb elements
propis del romànic, amb una
composició única de la qual no
se’n coneixen paral·lels. Amb la
construcció del Palau Episcopal
aquest tram del campanar va
quedar amagat a l’interior d’un
passadís estret i ara es podrà
tornar a visitar per primera vegada formant part del recorregut del Museu Diocesà.

Tàrrega
convoca avui
la 8a Marató
de Donació
de Sang

Mascarell presidirà la
gala del 50è Concurs
Nacional de Vestits de
Paper de Mollerussa
Un total de 85 dissenys desfilaran
avui a la nit al Teatre de l’Amistat
El conseller de Cultura,
Ferran Mascarell, presidirà
la gala de celebració del 50è
Concurs Nacional de Vestits
de Paper de Mollerussa,
que tindrà lloc avui a les 10
de la nit al Teatre L’Amistat
i en la que també assistirà
el president de la Diputació,
Joan Reñé.
Mollerussa
REDACCIÓ
El Concurs Nacional de Vestits
de Paper de Mollerussa, que serà presentat per l’actriu Sílvia Bel
i comptarà amb l’actuació de la
soprano Anna Borrego acompanyada del pianista Pedro Pardo,
comptarà amb la participació de
85 vestits, dels quals 40 ho faran
en Moda Actual, 17 en la modalitat d’Època i 28 en la de Fantasia.
Pel que fa a l’11a edició del
Concurs de Vestits de Paper per

La Seu
reivindica el
seu patrimoni
medieval amb
una guia
La Seu d’Urgell ha creat una pàgina web i una guia per tal de
realçar el seu patrimoni medieval. El projecte dona a conèixer el potencial històric i patrimonial del nucli medieval, que
ha estat documentat darrerament. Per tal propòsit s’ha posat en marxa una pàgina web
(laseumedieval.com) i s’ha senyalitzat tres itineraris turístics
perquè el públic conegui els
punts d’interès històric, artístic
i urbanístic en què sobresurt la
Seu medieval. Aquest conjunt
gira al voltant de la Catedral de
Santa Maria del segle XII.

Acord per elaborar
un pla de conjunt
per dinamitzar la
Vall de Cardós
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a Barbie, tindrà 35 nines concursants.
Les peces presentades seran
valorades per un jurat d’excepció que enguany compta amb la

presència del dissenyador català,
Antonio Miró, el qual també ha
cedit una de les seves creacions
perquè sigui reproduïda en paper
i desfili fora de concurs.

Els tres ajuntaments que integren la Vall de Cardós van aprofitar ahir el Dia Internacional
de les Muntanyes per signar el
conveni d’acord que ha de ser
el punt de partida per iniciar el
procés de redacció del Pla de
Desenvolupament Local Sostenible de Cardós. Aquest Pla vol
ser un full de ruta per dinamitzar la Vall de Cardós.

Ponent es bolca amb La Marató de TV3
Les comarques de Lleida es bolca un any més amb La Marató
de TV3 amb infinitat d’activitats
solidaries. Enguany, La Marató
està dedicada a la investigació
i el tractament de la diabetis i
l’obesitat. Un total de 250 alumnes de segon de primària dels
diferents centres escolars de
Balaguer van participar ahir a la
gimcana maratoniana per tal de
conscienciar als escolars d’aquesta edat de la importància de fer
esport per evitar tant la diabetis
com l’obesitat, malalties en que
se centra aquest any La Marató.
A Tremp, més de 300 alumnes
i professorat l’Institut de Tremp
van participar a la cursa solidària de dos quilòmetres. Tothom
va poder col·laborar comprant
tires d’un euro per participar en
el sorteig d’una samarreta signada pels jugadors del Barça. L’afor-
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tunada ha estat Meritxell Ribera
Colom.
També Cubells organitzat per
avui un seguit d’activitats per avui

com per exemple una xerrada
sobre diabetis, una xocolatada o
bingo.
Rosselló també col·laborarà

avui amb La Marató de TV3 amb
una fira solidària, cercavila i desfilada de moda.
A més, el municipi de Torres

de Segre ha organitzat per demà
diferents activitats solidaries com
una xocolatada, una pedalada popular o una classe de zumba.

