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PREMIS
L.P.

Foto de família dels
participants en el camp de
treball de Granyanella.

Donen a conèixer
els guanyadors
del concurs
de fanalets
Un total de 4 premis, 10
accèssits i 4 especials

Arqueologia inclusiva
Camp de treball en un jaciment ibèric de la Segarra amb vint-i-tres joves i sis
usuaris de l’Associació Alba || Dirigits per experts del Museu de l’Urgell
L.P.

L.P.

❘ GRANYANELLA ❘ Un total de 23 joves d’entre 14 i 18 anys de diferents punts de l’Estat participen juntament amb sis usuaris
amb especials dificultats de l’Associació Alba de Tàrrega en la
segona edició del camp de treball d’arqueologia inclusiva del
jaciment ibèric tardà del Pla de
lesTenalles (Granyanella), l’únic
d’aquestes característiques que
es porta a terme aquest estiu a
Catalunya. Lluís Nadal, responsable de Quàlia (servei de projectes educatius de l’entitat), va
assegurar ahir que “l’experiència és molt positiva i enriquidora per a totes dos parts”.
De fet, dos dels usuaris d’Alba, Pepe Romera i Albert Ros,
es van mostrar molt contents.
“M’agrada molt fer anar el pic
i la pala”, va explicar Pepe, iAlbert va assegurar que “l’excavació és molt divertida, tot i que

fa molta calor”. El jaciment és
propietat de l’ajuntament de
Tàrrega i es troba situat a la població de la Móra, al municipi
de Granyanella (Segarra). El regidor de Cultura deTàrrega, Raúl Palacios, va dir que “el projecte té el doble objectiu de promocionar el patrimoni cultural
de l’entorn i la inclusió de persones”. L’excavació està dirigida per arqueòlegs del Museu
Comarcal de l’Urgell, amb el suport de monitors de Quàlia i joves del Talladell.
La directora de l’excavació
arqueològica, Marta Aguilà, va
explicar que “el camp se centra
a delimitar l’espai central del jaciment i a aprofundir en el coneixement de l’extrem est, on
s’han localitzat cases”. Els 23
joves combinen les tasques arqueològiques amb una part més
lúdica d’activitats esportives o
excursions, entre d’altres. Fins

❘ LLEIDA ❘ L’Associació Ilerdenca de Pessebristes va donar a
conèixer ahir els guanyadors
del LXXIV Concurs de Fanalets de Sant Jaume, amb 14
premis, 10 accèssit i 4 especials. El Premi Sant Jaume és
per a ManelArbonés; el Premi Capella del Peu del Romeu, per a Franc Hijós; el guanyador del Premi Capella de
St. Jaume és Emili Elías: el
Premi Mossèn Jaume Beltran
és per a Emma Caballero; el
Premi Cercle de Belles Arts,
per a Catalina Roure; el PremiAssociacióAmics de la Seu
Vella, per a Xavi Ramón Molins; el Premi Centro Galego,
per a Roc Baró; el Premi Res
NonVerba, per aAnna Calleja; el Premi Armats de Lleida, per a Guillem Cecília; el
Premi Fecoll, per a Ricard
Borrás; el Premi Ferrer, per a
Oliu Masip; el Premi Restaurant Romeu, per a Carla Miret; i el Premi Festa Moros i
Cristians de Lleida, per aTeo
Pecharromán.

SOLIDARITAT

Moritz col·labora
amb el Magatzem
Solidari de Tàrrega

Tres dels integrants, durant els treballs al jaciment.

al pròxim 26 de juliol, els joves
s’allotjaran a l’Espai Molí ElTalladell.
El Pla de les Tenalles va ser
descobert per l’historiador de
Verdú Ramon Boleda el 1952.

L’ajuntament de Tàrrega el va
adquirir als anys 60 i, després
de diverses campanyes, les tasques es van reprendre l’any passat en un primer camp de treball.

❘ TÀRREGA ❘ L’empresa Moritz va
arrancar ahir la campanya
Dóna la talla per promocionar la col·laboració amb el
Magatzem Solidari d’Aliments deTàrrega. La coneguda marca de cervesa regalarà
una samarreta exclusiva als
qui donin al magatzem 3 quilos de productes de primera
necessitat i entregui 3 xapes
de qualsevol varietat de les
seues botelles de cervesa.

ITMAR FABREGAT

JUSTÍCIA DISTINCIÓ

El primer premi Josep
Maria Guarro, a l’octubre
❘ LLEIDA ❘ L’acte d’inauguració l’octubre del pròxim curs de la Facultat de Dret i Economia de la
UdL serà l’escenari de l’entrega del primer premi creat en memòria del procurador lleidatà
Josep Maria Guarro, que va morir fa poc més d’un any.
Amb el guardó es reconeixerà el millor treball de final de
grau en l’àmbit del Dret Processal, escollit entre els redactats
pels alumnes de la universitat
lleidatana. De moment ja són

dos els candidats al guardó, segons es va anunciar ahir a la firma del conveni de col·laboració
entre la UdL, el Consell de
Col·legis de Procuradors dels
Tribunals de Catalunya, Bankia
i la família de Guarro, que va
ser degà del Col·legi de Procuradors de Lleida.
“El premi és una forma més
de recordar-lo”, va assegurar la
seua viuda, Rosa Borrell. El
guardó està dotat amb 900 euros.

La firma del conveni per a la creació del premi es va celebrar ahir al Rectorat.

