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bellpuig
segre tàrrega

Les autoritats i alguns comerciants que durant la trajectòria de l’entitat han format part de la junta. 

Reconeixement a la 
tasca dels comerciants
Divendres passat en el marc de la 25a edició de la 
recuperada festa de Sant Antoni de la Sitja

Bellpuig va retre home-
natge divendres passat a 
Foment de Mercats, l’asso-
ciació de comerciants de la 
localitat, en el marc de la 
celebració de la 25a edició 
de la festa de Sant Antoni 
de la Sitja.
   Foment de Mercats va néi-
xer l’any 1969 amb la finali-

tat de promoure l’activitat 
econòmica a Bellpuig. L’en-
titat compta amb 120 socis 
i organitza diferents activi-
tats promocionals.

L’acte va tenir lloc a la 
Llotja, on una trentena de 
comerciants van assistir a 
una xerrada sobre com mi-
llorar l’eficiència del nego-

ci i els errors més habituals 
que es cometen. A l’acabar, 
l’alcalde, Salvador Bon-
joch, va lliurar el guardó a 
la presidenta Carme Riera i 
un llibre sobre la història de 
Bellpuig a tots els comerci-
ants que han format part de 
la junta de l’entitat des de la 
seva creació fa 48 anys.

tàrrega

L’Arxiu Comarcal de l’Urgell 
es va omplir dissabte fins a 
la bandera amb l’homenat-
ge pòstum que Tàrrega va 
retre a Gener Gonzalvo Bou, 
reconegut historiador i arxi-
ver que va morir al gener als 
58 anys. Un homenatge molt 
emotiu que va servir per fer 
un repàs a la trajectòria per-
sonal i professional de Gon-
zalvo amb intervencions de 
familiars, amics i represen-

tants institucionals. El direc-
tor dels Museus de Tàrrega, 
Jaume Espinagosa, va avan-
çar que la propera URTX es 
dedicarà a la seva memòria i 
que inclourà articles sobre la 
seva aportació a l’arxivística. 
En el mateix sentit, Joaquim 
Capdevila, del Grup de Re-
cerques de les Terres de Po-
nent, va anunciar la publica-
ció d’un treball de Gonzalvo 
inèdit.

Emotiu homenatge 
pòstum a Gener Gonzalvo

segre tàrrega

L’Arxiu Comarcal es va omplir dissabte fins a la bandera.

tàrrega

L’Associació Alba de Tàr-
rega, que atén persones 
discapacitades de l’Urgell 
i la Segarra, ha signat un 
conveni amb Pepe Jeans en 
què aquesta marca de roba 
adquirirà els lots de naixe-
ment de l’entitat que inclo-
uen objectes exclusius i pin-
tats a mà pels seus usuaris.

Alba va crear l’any 2004 
el projecte artístic ARTIS 
com una teràpia del centre 
ocupacional el que potenci-
en les habilitats artístiques 
i creatives de les persones 
amb necessitats especials. 

A partir dels primers dibui-
xos, que eren “molt divertits 
i originals”, van decidir co-
mençar a comercialitzar-los 
i cada vegada tenen més 
èxit.

Actualment  l ’ent i tat 
compta amb més de mig 
centenar de referències de 
productes de papereria i de 
tèxtil, tots ells amb dissenys 
exclusius. 

Usuaris fent dibuixos per al projecte artístic ARTIS.

segre tàrrega

La marca de 
roba adquirirà 
lots per nadons 
fets a l’entitat

Dissenys d’Alba per a Pepe Jeans

tàrrega

Les persones grans de Tàr-
rega que viuen soles rebran 
una trucada telefònica de 
forma periòdica (diària o 
setmanal) per part de l’ajun-
tament de la capital de l’Ur-
gell per saber com es troben 
i fer un seguiment de la seva 
situació. L’alcaldessa, Rosa 
Maria Perelló, ha explicat 
que el consistori impulsa un 
nou projecte d’atenció i su-
port a la gent gran que porta 
per nom Bon dia avi, bon dia 

àvia, que encara es troba en 
una fase molt inicial. L’ajun-
tament treballa en l’elabora-
ció d’un cens d’aquelles per-
sones grans empadronades 
que viuen soles a Tàrrega i 
que no tenen ningú que vet-
lli per elles. Perelló desta-
ca que “la iniciativa pretén 
simular el que passa en els 
petits pobles on si un dia no 
veus el teu veí, saps de se-
guida que li ha passat alguna 
cosa“.

Trucades periòdiques 
als avis que viuen sols

segre tàrrega

Una àvia de 97 anys parlant per telèfon a la residència del Carme.


