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El senyor

Joan Bassà Cullell
Ha mort als 87 anys.

(A.C.S.)

La seva esposa, Maria Torres; fills, Remei i Vicente, Olga i Toni, Cristina i
Guillermo, Joan i Cristina; néts, Aitor i Clara, Víctor, Albert, Guille, Maeva i Jan,
germans, cunyats, nebots, cosins i família tota, assabenten llurs amics i
coneguts de tan sentida pèrdua.

La cerimònia tindrà lloc avui a les 10.30 hores a la sala ecumènica del Tanatori
Jardí la Lleidatana.

Lleida, 5 de maig del 2014DM: Tanatori Jardí La Lleidatana. Camí de Montcada, s/n. Sala 2.

Èxit de públic a la Festa
del Comerç d’Alcarràs
Unes deumil persones visiten els estands, dosmilmés que l’any
passat || Elaboren una coca de poma solidària de 112metres

COMERÇACTIVITATS

❘ ALCARRÀS ❘ La sisena edició de
la Festa del Comerç al Carrer
d’Alcarràs es va saldar ahir diu-
menge amb un èxit rotund de
participació popular i de pú-
blic. Segons responsables mu-
nicipals, unes deu mil persones
van passar per la festa d’aques-
ta localitat del Segrià al llarg
de tota la jornada, una xifra su-
perior a les 8.000 persones que
es van registrar en l’edició de
l’any passat.

El regidor de Comerç, Àlex
Planes, va destacar el balanç
molt positiu no només de
l’afluència de públic sinó tam-
bé de les vendes que van anar
registrant els diferents estands
que van participar en el certa-
men, uns seixanta en total.

A més, les activitats comple-
mentàries programades durant
el dia, com l’elaboració d’una

coca de poma gegant solidària
i l’organització de la festa dels
Tres Tombs, van ser seguides
també per un nombrós públic.

La coca de poma de 112 me-
tres de longitud, elaborada pels
pastissers de la localitat, es va
tallar en més de 2.000 trossos,
que es van vendre a un euro la
peça.

Els diners recaptats –més de
dos mil euros– s’entregaran a
l’Associació de Familiars i Ma-
lalts d’Alzheimer d’Alcarràs,
en suport a la important tas-

ca que porta a terme al muni-
cipi i també a poblacions veï-
nes.

I pel que fa als Tres Tombs,
hi van participar mig centenar
de cavalls i carruatges.Altres
activitats programades van ser
un dinar popular al Casino,mú-
sica en viu a càrrec dels alum-
nes de l’Escola de Música d’Al-
carràs, un circuit de motos elèc-
triques i una xocolatada per als
més petits.

El regidor de Comerç va ex-
plicar que “l’èxit d’aquesta fi-
ra constata la qualitat i varie-
tat dels productes que hi ha a
Alcarràs”.Així mateix, va afe-
gir que aquesta festa es com-
plementa amb la Fira del Co-
merç i del Rebost de l’octubre
“per facilitar aparadors al co-
merç i als emprenedors de la
localitat”.

La festa dels Tres Tombs d’Alcarràs va comptar ambmig centenar de cavalleries i carruatges.
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MÉS DE 2.000 EUROS

La venda de la coca
‘gegant’ recapta més de
2.000 euros per a famílies
i malalts d’Alzheimer

Desigual diu que el seu anunci crida a la llibertat
❘ BARCELONA ❘ La firma Desigual va defensar ahir el seu po-
lèmic anunci i va dir que “representa un crit a l’alliberament
personal i al dret de perseguir els somnis”.

Els homes viuenmenys per culpa del cromosoma Y

❘ ESTOCOLM ❘ La pèrdua del cromosomaY pot ser la raó per la
qual els homes tenen una menor esperança de vida i un ma-
jor risc de patir càncer que les dones.

Trenta espanyols esperen viatjar aMart el 2025

❘ BARCELONA ❘ El projecte Mars One ha portat a terme la sego-
na tria del seu procés de selecció i encara hi queden una tren-
tena d’espanyols.

El PSOE demana ampliar els països en què s’adopta

❘ MADRID ❘ El PSOE va demanar una política en matèria d’adop-
ció internacional que permeti acollir nens a més països.

AJUNTAMENT DE BALAGUER

RomeriaaBalaguer■ La Germandat Rociera de la Nogue-
ra va celebrar ahir la romeria del Rocío fins a les Franque-
ses de Balaguer, amb la participació de l’alcalde.

A.V. MAGRANERS/PAERIA

Festamajor dels Magraners■ El barri dels Magraners de
Lleida va tancar ahir la seua festa major amb activitats lú-
diques com la petanca i els Jocsandgar al poliesportiu.
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Campionat d’ocells cantaires■ Lleida va acollir ahir al ba-
rri de la Bordeta el 44 Campionat de Catalunya d’ocells de
cant amb èxit de participació i públic.

Meritxell
Resaltado


