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R. BANYERES
❘ LLEIDA ❘ Els membres de l’Asso-
ciació de Mags i Il·lusionistes de
Lleida (AMIL) es van mostrar
ahir summament satisfets de la
participació del públic en la vui-
tena edició de LleidaTardor Mà-
gica, que entre dissabte i ahir va
omplir la Llotja d’il·lusionisme.
Per això, ja es plantegen inclou-
re novetats de cara l’any que ve,
entre les quals destaquen incor-
porar la llengua de signes en al-
guns dels espectacles en els quals
sigui possible, ampliar les acti-
vitats a divendres i oferir pro-
postes per als adults, no sols per
al públic infantil.Així ho va ex-
plicar el responsable de l’enti-
tat, Joan Gomis, que va revelar
que “a molts adults els agrada-
ria participar en els tallers, pe-

rò que de vegades no s’hi atre-
veixen, així que per a la pròxi-
ma edició ja organitzarem acti-
vitats expressament pensades
per als adults”. Gomis va calcu-
lar que entre els dos dies havi-
en passat al voltant de 2.000 per-
sones en les diferents activitats
de la Llotja. En aquest sentit, els
tallers de màgia van completar
el seu aforament tots dos dies,
amb un centenar de participants
per jornada.Una altra de les ac-
tivitats amb èxit notable va ser
la Gala Jove, ahir al migdia, en
la qual van participar alguns dels
mags més precoços de la ciutat.
Entre ells, el més petit, el jove
Arnau Duran, de 7 anys, que no
va dubtar a mostrar els seus dots

La llengua de signes, en la
pròxima LleidaTardorMàgica
Ampliar activitats a divendres i propostes per als adults, altres previsions

CERTÀMENSESPECTACLES

d’artista davant de les més de
400 persones que van acudir a
l’espectacle.

Així mateix, Gomis va consi-
derar “un gran encert” haver
traslladat el certamen a la Llotja,
en lloc de celebrar-lo a l’Eix o
en diferents punts de la ciutat
com en algunes edicions inicials.
“La Llotja és un espai que dóna
per a molt”, va assegurar.

I si dissabte a la nit Yunke i
el seu Conjuro van sorprendre
no només els nens, sinó també
els pares que van acudir a veu-
re l’espectacle a la Llotja, ahir
l’encarregat de clausurar el cer-
tamen va ser Jorge Blass amb el
sorprenent muntatge El arte de
la magia.

El mag Jorge Blass va clausurar Lleida Tardor Màgica amb l’espectacle ‘L’art de la màgia’ ahir a la Llotja.
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ASSISTÈNCIA

Unes 2.000 persones van

acudir a les propostes de

Lleida Tardor Màgica entre

dissabte i ahir

Curs i exposició
sobre bolets
al parc de
laMitjana

NATURA

❘ LLEIDA ❘ La Paeria va organit-
zar el cap de setmana passat
una nova edició del curs És
temps de bolets, que permet
atansar-se al món dels bolets
i conèixer les principals famí-
lies o la seua biologia, entre
altres aspectes. El curs, pro-
mogut per la Paeria, va anar
a càrrec dels membres de la
secció de Micologia de l’IEI,
José Manuel Pérez Redondo
i JoanMontón.Amés dels bo-
lets que es van identificar a
la Mitjana, els participants
també van protagonitzar una
excursió als boscos del Mont-
sec per veure les seues espè-
cies.Amb el conjunt de mos-
tres que van prendre al camp
van organitzar una petita
mostra a la Mitjana.

LaGrossa de la
Primitiva deixa
50.000 euros a
Estamariu

ATZAR

❘ ESTAMARIU ❘ El sorteig de la
Grossa de la Primitiva va dei-
xar ahir a Estamariu un segon
premi de 50.165,98 euros. En
concret, al despatx receptor
número 46.105. Hi va haver
uns altres tres guanyadors de
segona categoria (cinc en-
certs), validats a Santander,
Madrid i Logrosán (Càceres).
Les comarques de Lleida van
ser afortunades també el pas-
sat 30 d’octubre. En aquest
cas, l’administració de Lote-
ries número 1 de Lleida ciu-
tat va repartir 113.235,79 eu-
ros d’un premi de primera ca-
tegoria de la BonoLoto. Deu
dies abans, la Primitiva havia
deixat 944.101,93 € a la Seu
d’Urgell.

Arnau Duran, de 7 anys, una de les estrelles de la Gala Jove.
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IGNASI ROCHE

Religió■ L’església d’Aitona va acollir ahir una missa d’acció de
gràcies per la beatificació de Josep Camí Camí, capellà natural
del municipi, assassinat el 1936, en plena Guerra Civil.

La senyora

RositaTorrent Feliu
Ha mort el dia 7 de novembre del 2015, als 85 anys.

(E.P.R.)

El seu espòs, Josep; filles, Maria Àngels i Anna; néts, Laia i Jaume, Maria Jesús i
Jordi, Jordi i Laila, Marc; besnéts, Jaume i Miquel; cunyats, nebots i família tota.

La cerimònia tindrà lloc avui dilluns, dia 9, a les 15.30 hores de la tarda a la
parròquia Santuari de Santa Teresina, l’assistència a la qual els serà molt agraïda.
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