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L’ONmercART es pot visitar fins aquest divendres a les 9 de la nit.

Fira d’art i artesania
a l’escola Ondara

L’obrador dóna feina a 8 persones amb especials dificultats.

Roses de Sant Jordi
amb valor social

L’Escola d’Art i Superior de
Disseny Ondara de Tàrrega
ha acollit aquesta setmana
la segona edició de l’ONmercART, una fira mostra
que acull treballs artístics,
artesans i de disseny d’uns
35 alumnes, exalumnes i artistes del territori. El director del centre, Ramon Bordes, explica que l’objectiu és
“donar visibilitat al centre i
als artistes”.

L’obrador El Rosal, d’Alba, preveu vendre unes
8.500 galetes amb xocolata en forma de rosa
L’obrador de galetes El Rosal de Tàrrega, gestionat
per l’Associació Alba, preveu vendre aquest Sant Jordi unes 8.500 roses de galeta
i xocolata, unes 2.000 més
que l’any passat. Aquest
és el cinquè any que El Rosal ofereix aquestes roses
“elaborades manualment”

i amb “valor social” segons
va explica Mònica Viladot,
gestora de l’obrador juntament amb Núria Cendoya.
Des d’Alba duen a terme
una campanya de promoció
adreçada a tres segments
de la població: les empreses
perquè puguin fer un detall
als seus treballadors i/o

clients; els restaurants perquè la serveixin de postres
i les botigues, escoles i Ampes que munten parada el
dia de Sant Jordi.
Un dels reptes és dissenyar un nou sistema d’embalatge menys fràgil per tal
de poder fer arribar les roses a tota Espanya.

Durant l’acte inaugural
de l’ONmerART, que va tenir lloc dilluns i va comptar
amb l’assistència dels regidors Raül Palacios i Gabriel
Lacambra, Bordes va anunciar que probablement el curs
vinent l’escola recuperarà el
cicle de forja artística, que ja
compta amb 7 alumnes interessats. Cal recordar que
aquest curs es va perdre per
manca d’alumnes.

Cervera
x.santesmasses

plans de sió

Emotiu homenatge a Jeroni Ros

s.t.

El ciclista
que va morir
atropellat a
Concabella
Més de 350 persones, la
majoria ciclistes, van participar diumenge en l’acte de
record i homenatge a Jeroni Ros Vilamajó, el ciclista
d’Agramunt que va morir
l’11 de març passat després
de ser envestit per un camió
a la carretera L-310, al seu
pas per Concabella. L’acte,
organitzat pel Club Ciclista Agramunt i al qual es van
sumar familiars, amics i ciclistes, va ser molt especial i
emotiu. Els participants van
fer una pedalada popular
des d’Agramunt, on Jeroni

Joan Valldaura en el plenari que es va celebrar dimarts.

Valldaura deixa la Paeria
després de 14 anys
x. santesmasses

Es va descobrir un monòlit commemoratiu al lloc de l’accident.
Ros vivia, fins al lloc de l’accident on es va descobrir un
monòlit commemoratiu. Va
seguir un minut de silenci
i uns parlaments molt sentits per part de Josep Maria

Ortiz, un amic; la seva esposa Sara Miñarro, i la seva
mare Maria Vilamajó. L’acte
va acabar amb una adaptació musical d’El Cant dels
Ocells.

L’exalcalde (2008-2011) i regidor de la Paeria durant
14 anys, Joan Valldaura, va
fer públic en el plenari de
dimarts la seva renúncia al
càrrec de regidor per motius
personals i professionals.
Segons va dir el mateix Valldaura, es tracta d’una parada transitòria, per la qual
cosa no descarta tornar-se
a presentar en unes properes eleccions. Valldaura va

prendre el relleu de l’històric polític cerverí Jaume
Niubó (1991-2003). En el primer mandat com alcaldable
aconseguia l’alcaldia després de 25 anys d’hegemonia de CiU gràcies a un fràgil acord amb 5 formacions
(PSC, ERC, SiF, INSE i PP). En
un plenari on els exabruptes
són habituals, Valldaura ha
estat sempre un referent admirable de nivell intel·lectual
i correcció en la seva tasca.

