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L’acte va tenir lloc a la biblioteca de Guissona.

Un lleidatà guanya 
el premi 7lletres
És la 12 edició del certamen i la gala, que es va 
celebrar a Guissona, posa fi a 2 mesos d’activitats 

X.s.

Els complements del nom 
d’Òscar Palazón, es va adju-
dicar divendres a Guissona 
el premi literari 7lletres. És 
la segona vegada en 12 anys 
que s’adjudica el premi de-
dicat a Manuel de Pedrolo 
un lleidatà. La primera ve-
gada va ser en la setena edi-
ció, quan va guanyar Carles 
Hac Mor amb l’obra No eixu-
guis els plats.
Òscar Palazón és professor 
de secundària, escriptor 
i traductor. Llicenciat en 
filologia anglogermànica, 
treballa com a professor en 
un institut de Tarragona.  

El guardó del premi és de 
7.000 euros i l’edició de l’ori-
ginal, que publicarà Pagès 
Editors. La present edició 
del premi ha rebut un total 
de 34 exemplars.
La gala de lliurament del 
premi va tenir lloc diven-

dres a la nit a la biblioteca 
de Guissona. 7lletres. El 
premi literari i més coses 
és una iniciativa del Cen-
tre Municipal de Cultura 
de de Cervera, el consell 
de la Segarra i la Fundació 
Pedrolo. L’acte posa punt i 
final a les activitats cultu-
rals paral·leles que durant 
els mesos de maig i juny, 
han envoltat el premi. En el 
muntatge de la gala hi han 
participat les treballadores 
de la biblioteca, el CMC i el 
Consell. La decoració de les 
sales ha estat d’Alba Cuñé 
i la direcció de l’espectacle 
de Xavi Hidalgo.

En 12 anys és la 
segona vegada 
que guanya  
un lleidatà

Òscar Palazón

a.t.

àlex camps

Tàrrega assoleix la xifra rècord de 166 infanTs 
inscriTs al casal municipal d’esTiu

L’Esplai Esprai, el casal municipal d’estiu per a infants, aplega en-
guany 166 nens i nenes, xifra rècord. Aquesta iniciativa lúdica i pe-
dagògica, destinada a dinamitzar les vacances dels petits de casa, es 
desenvolupa per segona vegada fins a l’11 d’agost a l’escola Maria 
Mercè Marçal. La Regidoria de Joventut ha adjudicat de nou la gestió 
del servei a Quàlia, àrea de projectes educatius de l’Associació Alba. 
Els inscrits s’han dividit en dos grups segons edats.

cinc anys de la llar d’avis del carme de Tàrrega

La Llar d’Avis del Carme de Tàrrega va celebrar dissabte el seu cin-
què aniversari. Residents, familiars i treballadors es van traslladar a 
l’espai Molí del Talladell, que va ser l’escenari adornat per a l’ocasió.
La diada va començar amb una actuació dels sardanistes de la Llar. 
En total 183 participants que van gaudir d’un àpat a base de paella 
i de l’actuació de del Grup Musical Al–Fi, que va oferir un ball llarg 
que va posar el punt i final a la diada d’aniversari. La Llar d’Avis el 
Carme està al costat del santuari de la plaça del Carme, El Pati.


