
8 I LLEIDA I COMARQUES 

La mostra d'animals va comptar amb ovelles, rucs, vaques i cabres. 

Organyà reviu la tradició 
ramadera en la fira anual 
El certamen de Sant Andreu és un dels més antics de Catalunya 
li Mostra d'animals i mercat de producte local 

C. SANS 
I ORGANYÀ I Organyà va celebrar 
ahir una nova edició de la Fi
ra de Sant Andreu, que va in
cloure la 26 Mostra de Bestiar, 
tallers d'oficis i la 29 Fira d'Ar
tesania. La jornada va comptar 
amb la présència del vicepresi
dent primer de la Diputació, 
Jordi Latorre, que va felicitar el 
municipi per una fira que posa 
en relleu "l'activitat ramadera 
i la producció alimentària ar
tesanal", i el delegat del Go-
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El Accionista único de la SOciedad constitul- : 
do en Junta General, acordó en fecha 3 de 
octubre de 2022 transformar la sociedad en 
una sociedad de responsabilidad limitada, ,
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lo que se comunica a efectos de lo previsto 
en el articulo 14 de la Ley 3/2009, de 3 de 
abril, sobre Modificaciones Estructurales de J 

las Sociedades Ml!rcantiles. . 
Artíes (lleida), a 19 de octubre de 2022. 1 

B Secretaria del Consejo de Administración. 
Joan Balaguer Martinez. Uquidador. 

vern de la Generalitat a JfAlt 
Pirineu i Aran, Josep Castells. 
La torre va destacar que el cer
tamen ja és un referent al Pi
rineu i un certamen consolidat 
com un dels més importants de 
Catalunya "del sector primari, 
l'artesania i els productes de 
proximitat", va dir. 

La fira va combinar la tra
dició ramadera amb més d'un 
centenar de parades de produc
tes de proximitat. Van destacar 
les demostracions d'artesans 

com fusters, cistellers i teixi
dors, a més de diverses para
des d'artesania i de productes 
locals. A la mostra d'animals, 
els visitants van poder veure 
cavalls de muntanya, rucs, va
ques brunes i frisones, ovelles 
i cabres. També hi va haver un 
dinar popular a la plaça de les 
Homilies. 

El programa de dissabte va 
incloure, entre altres activitats, 
xarrades i una visita guiada per 
la història d'Organyà. 

Visites guiades als camps d'Aitona en 
el marc del Fruiturisme de tardor 
1 AlTO NA I Ai tona va acollir ahir 
les primeres visites guiades als 
camps de fruiters com una de 
les activitats d~itona en Tar
dor, en el marc del projecte de 
Fruiturisme. La jornada d'ahir 
va comptar també amb un es
morzar popular a la plaça del 

Pavelló i rutes en bicicleta pel 
terme municipal de 30 i 6 qui
lòmetres. El matí va finalitzar 
amb un vermut musical a càrre~ 
de DJ Werner. Alguns dels par
ticipants també van fer la ruta 
senderista de Robert Capa pel 
municipi, 

SEGRE 
Dilluns, 28 de novembre del2022 

Primer concurs del Millor Coc de Fraga 
I FRAGA I Fraga va organitzar 
abir el concurs del Millor Coc 
de Fraga a la fira dedicada a 
aquestes postres locals que 
ha tingut lloc el cap de set
mana. Els guanyadors de la 
primera edició van ser Car-

me Rkart, en la categoria de 
millor sabor, i Rafael Núñez, 
com a millor presentació. La 
jornada va comptar amb una · 
visita pel centre històric i una 
degustació dels cocs partici
pants en el concurs. 

Trobada anual d'apicultors catalans 
I LLEIDA I L'Associació d'Api
cultors de Lleida va celebrar 
ahir els 33 anys de la seua 
creació en un acte que va 
comptar amb la participació 
de les diferents entitats de 
Catalunya. El president de 

l'organització de Lleida, Jo
sep Maria Bonet, va insistir 
en la caiguda de la producció 
d'aquest any d'entre el 65 i 
70%, per culpa de les gelades 
de la primavera passada i les 
onades de calor de l'estiu. 

Vandalisme contra arbres a la Pobla 
I LA POBLA DE SEGUR I L'ajunta
ment de la Pobla de Segur ha 
denunciat un acte vandàlic 
que ha danyat alguns arbres 
del parc Alcalde Boixareu, 
tallats a destralades. 

Des del consistori assegu-

ren que altres arbrès de la 
zona també tenen marques 
de cops, encara que no han 
estat tallats. Van lamentar 
els fets i la falta de respec
te pels espais públics del 
municipi. 
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SANITAT VACUNACIÓ 

El pic de bronquiolitis 
arribarà a finals de setmana 
Cabezas creu que el de grip es donarà per Nadal i el de covid, al 
gener li Metges de Catalunya prepara una gran mobilització 
AG~NCIES 
1 BARCELONA I La secretària de Sa
lut Pública, Carmen Cabezas, 
preveu que els contagis de 
bronquiolitis a Catalunya con
tinuïn pujant fins a assolir el 
pic a finals d'aquesta setmana 
i que el de grip se situï per Na
dal. Al canal3/24, va detallar 
que la bronquiolitis és "el que 
més preocupa especialment en 
aquests moments" el sistema 
sanitari català pel seu alt nivell 
endèmic i la pressió que genera 
a les urgènciès pediàtriques. Va 
explicar que aquest virus respi
ratori en nadons i nens ha cres
cut un 1,7% durant la setmana 
passada en relació amb l'an
terior i que en aquest mateix 
període s'han detectat 1.900 
casos, dels quals un 10% re
quereixen cures hospitalàries. 

Va cridar la ciutad<).nia a 
vacunar-se contra la grip per
què "els virus estan molt ben 
aparellats amb les variants que 
estan incloses a la vacuna, una 
cosa que no passa sempre". 

GUARDONS 

Entrega del Premi 
Literari Anton 
Navarro a Tremp 
1 TREMP I Matí cultural ahir a 
Tremp, amb l'entrega dels 
guardons del Premi de Nar-

. rativa Infantil i JuvenilAnton 
Navarro, que aquest any ha 
celebrat la 31a edició amb un 
acte a l'Espai Cultural La Lira. 
Després de l'entrega dels guar
dons1 els assistents van poder 
veure la projecció de la pel·lí
cula Els Cercamons, éle Samuel 

Salut preveu que el pic de bronquiolitis arribi a final de setmana. 

Cabezas preveu que el pic de 
contagis de covid-19 s'assolei
xi al gener a Catalunya, on va 
descartar, de moment, aplicar 
restriccions, i va apel·lar a la 
responsabilitat i al sentit co
mú a l'hora de celebrar sopars 
d'empresa i festes familiars du
rant el Nadal. 

Mentrestant, el sindicat Met
ges de Catalunya prepara una 
gran mobilització davant de 
la situació "insostenible" del 
sistema sanitari. Considera 
que viu una "descapitalització 
sense precedents", que posa en 
"un seriós risc" la continuïtat 
del servei públic. 

Tourneux. · Un moment de l'acte celebrat ahir a l'Espai La Lira de Tremp. 

El senyor 

Francisco Molló Vilar 
Ha mort cristianament el dia 27 de novembre del 2022 als 92 anys. 
(A.C.S.) 

La seva esposa, Lolita Ros; fills. Dolors i Carlos; nets, Elisabet i David; besneta. 
Martina; cunyada, nebots, cosins, família tota i la raó social Despatx Rambla 
Advocats us agraïm les mostres de respecte i condolença rebudes i us demanem 
que el tingueu present en el vostre record. 

La cerimònia religiosa tindrà lloc avui dilluns dia 28, a les 16.00 hores, a la 
parròquia de Sant Pere Apòstol (Alfés). 

D.M.: Tanatori Jardí La Lleidatana. Camí de Montcada, s/n. Sala 1. Lleida, 28 de novembre del 2022 

. SEGRE I 
D~luns, 28 de novembre del2022 

DEFUNCIONS CULTURA 

Mor als 66 anys el pintor 
Leonardo Escoda 
I TORTOSA I El pintor tortosí Le
onardo Escoda ha mort als 66 
anys, segons va confirmar 
l'ajuntament de Tortosa. El 
consistori va destacar que 
Escoda era un "referent de 
creació artística" a la ciutat 
i en totes les terres de l'Ebre. 
A banda de la seua tasca com 
a pintor, també va ser en di
ferents moments professor i 

director de l'Escola d'Art de 
la diputació de Tarragona. 
Diverses personalitats i en
ti.tats van transmetre el con
dol, entre elles l'alcaldessa de 
Tortosa, Meritxell Rogé, que 
va destacar que Escoda era 
"un gran artista" i un "mag
nífic docent, que va encoma
nar la seua passió per l'art a 
moltes persones". 

Rescaten un poni a I'N-260 a la Pobla de Segur 
I LA POBLA DE SEGUR I Els Mossos d'Esquadra van rescatar ahir un · 
poni de cinc anys que s'havia escapat de casa seua a l'N-260 
a la Pobla de Segur, al Pallars Jussà. Els agents van treure 
l'animal de la carretera i el van tornar al propietari, segons 
van informar a través de les xarxes socials. 

Confinats per una fuita de monòxid a Solsona 
I SOLSONA I Els Bombers van confinar ahir els veïns d'un im
moble al carrer Manresa de Solsona al ser alertats d'una fuga 
de monòxid de carboni. Els efectius van fer-ne· una lectura 
i, al donar positiu, van confinar els veïns fins a localitzar 
l'origen. També es va donar avís a la companyia. 

Visites turístiques a Lleida el cap de setmana 
I LLEIDA I Una quarantena de turistes de Barcelona, Madrid, 
Mallorca, València i Navarra van poder conèixer durant el 
cap de setmana els at ractius de la capital del Segrià amb les 
visites guiades de Turisme de Lleida. Un total de 14 persones 
van ser dissabte al Castell Templer de Gardeny i 21 es van 
sumar a la visita al Centre Històric i el Dipòsit de l'Aigua. 
Ahir, cinc persones van gaudir del Lleida City Tour. 
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