
6
7 de març del 2014

Urgell·Segarra

MontserratCarulla
ompleelGranTeatre

CERVERA

L’actriu Montserrat Carulla
va omplir diumenge a la nit
amb més de 1.500 especta-
dors el Gran Teatre de la
Passió de Cervera, amb
l’obra Iaia!, treball amb el
qual vol fer el seu comiat del
món de l’escena. En acabar
l’espectacle, l’alcalde de
Cervera, Ramon Royes, i el

responsable de la Passió,
Jaume Rosich, li van lliurar
un ram de flors. Visiblement
emocionada, l’artista va re-
cordar a l’escenari que la
seva família era originària
de la capital de la Segarra.

Aquesta ha estat la sego-
na actuació del cicle de tea-
tre, que continuarà el 29

d’abril amb Estúpids amb
Ferran Rañé. D’altra banda,
dissabte es presentarà a la
Sala de Plens la temporada
de la Passió de Cervera, que
s’estrenarà el 16 de març.
L’acte estarà presidit per la
historiadora M. Teresa Sa-
lat, que recordarà els 75
anys de l’obra actual.

Montserrat Carulla va rebre un ram de flors de l’alcalde quan va finalitzar l’actuació al Gran Teatre.

X.S.

Quan va acabar l’actuació va explicar que la seva

família era originària de la capital de la Segarra

CERVERA

L’empresària d’Hostafrancs, Dolors Viladrosa.

CCS

El Corte Inglés mostra els
productes de la Segarra

El Consell de la Segarra, dins
el projecte de suport a la
producció agroalimentària
de la comarca, participa per
segon any a la campanya
Mostra de productes de qua-
litat de Catalunya, organit-
zada per El Corte Inglés.
Concretament, cinc produc-
tors alimentaris participen a
la mostra per poder presen-
tar els productes artesanals.

Des del territori, es veu en
aquesta iniciativa una bona
manera de promocionar els
productes en un mercat prò-
xim com és Barcelona. Se-
gons la responsable de l’em-
presa de melmelades Cal
Pou d’Hostafrancs, Dolors Vi-

ladrosa, és una bona oportu-
nitat per donar-se a conèixer.
L’empresària explica que
“participar a la iniciativa em
permet vendre el 50% del
producte que hi destino”. La
Dolors manifesta que El Cor-
te Inglés els ha ofert la fitxa
de proveïdors legals per tot
l’any.

La mostra té lloc fins al 15
de març als dos centres d’El
Corte Inglés. Altres produc-
tors de la comarca que hi
participen són Antiga Casa
Magí de Torà (embotits), Ber-
nau Herbes de Fonolleres,
Casa Martí de Sant Domí i
pasta fresca La Cosa Nostra,
de Cervera.

Hi participen cinc productors de

la comarca fins al 15 de març

La Copa del

Rei de Lleida

deixa un bon

llegat a l’Urgell

TÀRREGA

Tàrrega va viure dissabte
una diada excepcional per
a l’hoquei local. El Tàrrega
Hoquei Patins Club va aco-
llir un seguit de partits
amistosos contra equips
com el Club Loyola Indaut-
xu de Bilbao i el Club Rivas
de Madrid. El motiu de la vi-
sita és que havien vingut a
veure la Copa del Rei a la
ciutat de Lleida i van oferir
a la ciutat la possibilitat de
poder jugar uns partidets
amistosos. Per a l’equip lo-
cal va ser una jornada inten-
sa i especial.

La ciutat, aparador de l’hoquei

Una imatge de la jornada.

ESTER CORBELLA

Els resultats van ser: Alevins
Tàrrega HPC & Loyola de
Bilbao, 6-1. Prebenjamins
Tàrrega HPC & Loyola de
Bilbao, 5-0. Benjamins Tàr-
rega HPC & Loyola de Bil-

bao, 7- 2. Prebenjamins i
benjamins Tàrrega HPC &
Rivas de Madrid, 6-4. Pre-
benjamins i benjamins Lo-
yola de Bilbao & Rivas de
Madrid, 9-2.

La Coral Ramon Carnicer commemorà diumenge el 20è aniversari.
Els components de la formació van protagonitzar un homenatge da-
vant el monument al músic targarí Ramon Carnicer situat a la plaça
del Carme. El grup interpretà Cançó d’amor i de guerra de Rafael
Martínez Valls, sota la direcció de Vicens Perera. Seguidament va te-
nir lloc un dinar de germanor amb la presència del regidor de Cul-
tura, Albert Rosinés. La trobada es va celebrar al Gat del Rosal, on
es pronunciaren parlaments dels presidents que ha tingut la coral.
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LA CORAL RAMON CARNICER COMMEMORA ELS 20 ANYS
DE TRAJECTÒRIA AMB UN ACTE AL PATI DE TÀRREGA


