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cervera
margarida riu

Les colles Jovencells i Demà Jovencells de Cervera assajant amb el mestre Joan Castellà.

Trobada de les joves 
colles sardanistes
El Saltem i Ballem aplega les colles de Lleida 
dissabte a la tarda a la plaça de la Universitat

La plaça Universitat viurà 
dissabte a partir de les 17 h 
la jornada festival Saltem i 
Ballem dedicada a les sar-
danes infantils i juvenils, 
amb l’espectacle Gira Gira, 
a càrrec del Grup Pocasol3 
i la Bellpuig Cobla. La ciutat 
aplegarà colles sardanistes 
de tot Lleida. El Saltem i 

Ballem, que arriba a la 27a 
edició, és la trobada anual 
que la Federació Sardanista 
de les Terres de Lleida or-
ganitza en una població del 
territori. Per altra banda, la 
jornada té un marcat caire 
popular, per tal que tothom 
entri a la rotllana. Els actes 
són gratuïts i s’organitzen 

amb la col·laboració amb les 
colles Jovencells i Demà Jo-
vencells de Cervera. D’altra 
banda, ha començat un nou 
curs de sardanes infantil i 
juvenil per als joves que  es 
duu a terme els dissabtes 
a les 19.30 h al gimnàs de 
l’escola Josep Arques de 
Cervera.

Guissona

L’escola de dansa Montse Es-
teve de Guissona va triomfar 
el cap de setmana  al Con-
curs Nacional de dansa de 
Burgos. Hi van participar 90 
alumnes de l’escola d’entre 
13 i 18 anys, i el certamen va 
tenir lloc al Palau de Con-
gresos Forum evolución de 
Burgos. 

En les seves respectives 
categories, les modalitats 
presentades varen ser dos 
grups en dansa contemporà-

nia, tres grups en dansa ur-
bana Hip hop i un individual 
en dansa contemporània. 

Els resultats obtinguts va-
ren ser immillorables. Així, 
van obtenir un primer premi 
Orbe + dotació econòmica, 
un segon premi Orbe + do-
tació econòmica, un premi 
Or, un premi Plata, un pre-
mi Bronze, un premi millor 
Vestuari i un premi a la mi-
llor ballarina revelació per a 
Gabriela Liriano. 

Èxit al concurs nacional 
de l’Escola de Dansa

aida santesmasses

Montse Esteve. Un dels grups de l’escola de Guissona.

TàrreGa

L’Escola Alba de Tàrrega va 
rebre dimecres el seu cam-
pió, Pol Puiggener Marsà, 
un esquiador de fons de 14 
anys nascut a Santa Colo-
ma de Queralt i que forma 
part del centre educatiu de 
l’Urgell. Puiggener va ser 
el representant de Lleida a 
la delegació espanyola que 
va participar en els Jocs 
Mundials d’Hivern Special 
Olympics, que van tenir lloc 

a Àustria entre els dies 14 i 
25. Va aconseguir la medalla 
de plata en esquí de fons.
Tant els alumnes de l’escola 
com els membres del taller 
ocupacional de l’associació 
el van rebre dimecres amb 
forts aplaudiments. Puig-
gener, acompanyat del seu 
pare, va mostrar la medalla 
que va guanyar i la samarre-
ta amb la qual va participar 
als jocs.

Pol Puiggener entra  
per la porta gran d’Alba

s.t.

Escola Alba. El medallista va ser rebut pels companys dimecres.

vallbona

Els alcaldes de la Vall del 
Corb han fet una carta de-
nunciant el mal servei d’En-
desa a resultes de la nevada 
que els va deixar 39 hores 
sense llum. Manifesten sen-
tir-se “marginats” per viure 
en zones rurals poc pobla-
des. El tall va afectar també 
el servei de telefonia, cosa 
que va dificultar les tasques 
d’actuació en tota la zona. 
Critiquen la “nul·la” in-
formació que els ha donat 
l’elèctrica i l’Administra-
ció arran dels fets, i dema-
nen una revisió urgent dels 

protocols. Contràriament, 
agraeixen el bon servei de 
la direcció de Carreteres 
en la neteja de les vies. La 
carta va signada pels alcal-
des de Sant Martí, Jaume 

Pallàs; Omells de na Gaia, 
Delfí Escoté; Vallbona, Ra-
mon Bergadà; Rocallaura, 
José A. Colmenero; Llorens, 
Ramon Moix; i Rocafort, Xa-
vier Carnicer.

Els alcaldes. Afectats pel tall en el subministrament.

a.v.

Denuncien 
l’oblit 
d’inversions als 
pobles petits

Els alcaldes, contra Endesa


