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Una centenària de Juneda dóna quatre
vestits de paper dels 60 aMollerussa

DISSENYHOMENATGE

Càndida Rosinach, amb les seues creacions i amb les autoritats, divendres passat a Juneda.

AJ. MOLLERUSSA

❘ JUNEDA ❘ Càndida Rosinach, una
veïna centenària de Juneda, ha
donat al Museu deVestits de Pa-
per de Mollerussa quatre dis-
senys amb què va participar en
el Concurs Nacional deVestits
de Paper en les seues primeres
edicions, coincidint amb el 50

aniversari del certamen.Acom-
panyada de diferents autoritats,
Rosinach va poder veure de
nou desfilar les seues creacions
aquesta vegada portades per
personal de la residència mu-
nicipal de Juneda, en la qual re-
sideix.Dos dels dissenys cedits

daten del 1963, el primer any
del concurs quan encara no te-
nia caràcter nacional, i són un
vestit de festa mexicà, que va
obtenir el tercer premi, i un de
nupcial, que va quedar en se-
gon lloc. Els altres dos són dels
anys 1965 i 1967.

Unmoment de la firma de l’acord.
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❘ TREMP ❘L’ajuntament deTremp
i CellersTorres han firmat un
conveni per desenvolupar
conjuntament un projecte de
millora de la biodiversitat a
la finca de Sant Miquel de
Tremp, propietat de l’empre-
sa vitivinícola i en la qual crei-
xen algunes de les seues vi-
nyes.

L’acord, de dos anys de
vigència, se centrarà en un
alzinar de 10 hectàrees, que
va adquirir la firma fa cinc
anys, per evitar l’especulació
per l’explotació de la grava,

preservant una zona d’alt va-
lor ecològic. La iniciativa tam-
bé permetrà complementar
l’oferta ecoturística queTo-
rres pot desenvolupar en
aquests espais naturals, amb
la possibilitat d’observar i fo-
tografiar fauna, flora, paisat-
ge i patrimoni arquitectònic
cultural a través d’un itinera-
ri interpretatiu.

L’acord el van firmar Mi-
guelA.Torres, president de
CellersTorres, amb seu aVi-
lafranca del Penedès, iVíctor
Orrit, alcalde deTremp.

Torres ajuda amillorar la
biodiversitat deTremp

‘Selfies’ a la Fira del
Playmobil de Tàrrega
❘ TÀRREGA ❘ La Fira del Playmobil
deTàrrega (11 i 12 d’abril) ha
posat en marxa a les xarxes so-
cials el concurs fotogràfic Selfie-
Click. Els participants hauran de
penjar les imatges a Facebook o
Instagram amb una figura de
Playmobil fent-se una autofoto
en un lloc deTàrrega utilitzant
l’etiqueta #FiraPlaymobilTarre-
ga. Les fotografies s’exposaran
al Club Natació durant l’esde-
veniment.

El 25%de catalans dorm
menys del recomanable
❘ BARCELONA ❘ El 25% dels catalans
dorm menys hores del que se-
ria recomanable i les dones i els
ancians són els col·lectius que
descansen menys hores, segons
va explicar ahir Salut amb mo-
tiu del canvi d’horari. La conse-
lleria va alertar que dormir poc
“suposa un risc per a la salut”,
ja que potencia l’obesitat i pro-
blemes cardiovasculars i de sa-
lut mental.

Veïns de SantMartí, a favor
de cedir la residència
❘ SANTMARTÍ ❘ Els 200 veïns de Sant
Martí que dissabte van acudir a
la reunió per explicar el projec-
te de cessió de la residència in-
acabada a l’AssociacióAlba es
van mostrar a favor de la inici-
ativa, que repercutirà en la po-
blació i el territori.


