14 COMARQUES

1

DIMARTS 27 DE SETEMBRE DE 2022

Junts deixa fins passat el
mes d'octubre l'assemblea
pel cap de llista de Tarrega
Lleida
REDACCIÓ
Junts a la capital de I'Urgell esta
pendent de fer l'assemblea per
concretar el cap de llista per a
les properes eleccions municipals del 2023. En principi, preveuen celebrar-la passat !'octubre,
segons va explicar el partit. Tot
apunta, pero, que Rosa Maria
Perelló es perfilaría per tornar a
encapc;alar la llista, com ja ho va
fer en les darreres municipals.
Cal recordar; a més, que Perelló
també va ser, durant !'anterior
mandat, presidenta de la Diputació.
Tarrega és una de les capitals
on Junts encara ha de perfilar el
se u cap de llista, pero no ésl'única. De fet, a hores d'ara el focus

Rosa Maria
Perelló es
perfilaria com
a candidata
esta centrat amb Mollerussa, on
també es manté la incognita, si
bé fonts de la formació confirmen que s'hi esta treballant i
confíen tancar el nom properament.
Cal recordar que els caps de
llista de Junts s'estan escollint a
través del Comite Municipal Territorial (CMT} i després són ratificats per l'assemblea.

Arrenca el Cordevi, al Jussct
amb unes quinze propostes
per celebrar els cinc anys
El festival Vianda de la Pobla de
Segur, va obrir aquest cap de
setmana la temporada de tires
de tardor del Pallars, que recuperen la total normalitat un cop
superada la pandemia. Aquesta i
la resta de tires són el fil conductor del festival CORDEVI, que enguany arriba a la seva Sa edició.
El plat fort d'aquest inici de fes-

tival és un concert a la Lira de
Tremp, a carrec de Dani Nel·lo i
el sextet de músics que han treballat amb ell des de l'inici del
projecte "Los saxofonistes salvajes". Els que comprin !'entrada
al concert gaudiran d'un val de 7
euros a bescanviar en qualsevol
deis establiments de Tremp que
ofereix els "paquitos".

La Diputació organitza
la primera jornada de
dones electes de Lleida
Es valen debatre estrategies i posar
sobre la taula les violencies patides
Lleida
REDACCIÓ
L'Area d'lgualtat de la Diputació
de Ueida organitza la jornada 'Política amb veu de dona', la primera jornada de dones electes de
Ponent, Pirineu i Aran, que tindra
lloc al Castell de Concabella el día
29 d'octubre.
La diputada Helena Martínez
explica que, tot i l'aposta de I'Area
d' lgualtat de la Diputació a favor
de la transformació feminista del
territori, "encara resta molta feina per fer"; i anima tetes les dones electes de la demarcació a
participar a la jornada del proper
29 d'octubre "sigui quina sigui
l'organització política a la qual representem. És important que siguem moltes en aquesta jornada
a Concabella, ja que a tetes ens
uneix la vocació de servei públic i
sabem que aquesta, quan ets dona, comporta unes dificultats especifiques que tetes compartim".
La jornada té l'objectiu de debatre estrategicament entre les

FOTO: Dlpuhlcló/ l'acte es fara al Castell de Concabella el 29 d'octubre
assistents quina és la situació de
les don_es de Ponent, Pirineu i
Aran en relació amb l'accés a la
política i també per visibilitzar
quines són les limitacions que impedeixen l'ascens de les dones en
aquest ambit. Així dones, a part
de teixir un espai de cures per visibilitzar les múltiples violencies
que les dones també reben en po-

lítica, hi haura un espai de reflexió
conjunta, un taller de lideratge feminista i també un debat polític
amb partits per debatre quines
són les seves propostes per avanc;ar cap a la igualtat d'oportunitats
en l'ambit polític. Martínez afirma
que "les transformacions només
poden ocórrer quan s'introdueixen realitats vitals diverses".

Mollerussa
entrega 25
guardons a
la Festa de
l'Esport
Mollerussa va celebrar diumenge al Teatre I'Amistat la segona
Festa de I'Esport amb l'objectiu
de reconeixer els merits esportius indiv1duals, col-lectius i deis
clubs esportistes de la ciutat durant la temporada 2021-2022. En
total es van lliurar 25 guardons
en una dotzena de disciplines diferents, deis quals 10 van ser per
esportistes a títol individual i 6 a
equips d'esports col-lectius. La
cerimonia, condu'ida pel jugador
de basquet Sergi Grimau i que va
comptar també amb actuacions
de hip-hop i de rítmica del Club
Stil, va donar veu als diferents
protagon istes.
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FOTO: A). Molleruli / Moment de !'entrega deis guardons del certamen queja suma dues edicions i que premia 12 disciplines diferents
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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 publicación. Puede dirigirse a nuestras oficinas en la calle Príncep de Viana, 27-29
de Lleida, o por correo electrónico : vldasoclal@lamanyana.cat
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Alguaire clou els actes de celebració de la seva Festa Major
El municipi d'Alguaire va celebrar el cap de setmana la Festa Major, amb un programa d'actes que va comptar, entre altres, amb el pregó a ca.rrec del rector de la UdL, Jaume
Puy, i amb la disputa del partit entre l'Alguaire i el Torrefarrera.

Els Amics de la Seu
Vella visiten el mural
de Josep Maria Batlle
La Junta Directiva deis Amks de la Seu Vella
va visitar el cap de setmana el mural de Josep
Maria Batlle situat a la torre Rosselló, en la
partida de Copa d'Or.

Lliuren medalles centenaries a dues velnes de Bellpuig i Tremp
La Generalitat ha lliurat sengles medalles centem't.ries a Carme Codina Gardenyes, veina de Bellpuig (Urgell), i a Ángela Llardén Amado, veina de Tremp (Pallars Jussa). El
reconeixement consisteix en una medalla commemorativa gravada amb el nom.

