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Jau me Solé i Puig, de 
Puigverd, fa els l 09 anys 
Jaume Solé i Puig, veí de Puig
verd de Lleida, va celebrar ahir 
els seus 109 anys. El Jaume va 
estar acompanyat de la seva 
família i una representació deis 

ve·ins del poble li van fer arribar 
un pastís i una distinció amb 
motiu del seu cumpleanys. El 
Jaume va ser pages i ramader 
tota la seva vida laboral. 

Silvia Romero encap.yalara 
la llista de Compromís a 
Tremp per al proper 2023 
Sílvia Romero tornara a en
capc;alar la llista de Compromís 
per Tremp (CxT) a les eleccions 
municipals del 2023. Aquesta 
ha sigut l'ún1ca candidatura que 
s'ha presentat a l'assemblea del 
partit, que va tenir lloc a Tremp 
aquest dilluns. Sera la segona 
vegada que Romero encapc;ala 
la llista de CxT; a les eleccions 
de 2019 va obtemr un 44% 
deis vots i 6 deis 13 regidors de 

I'Ajuntament. Sílvia Romero Ga
lera va néixer a Tremp al 1968, 
és doctora én Lingüística i !li
cenciada en Filología Catalana. 
Ha exercit com a professora de 
catala a adults i a la universitat 
durant 30 anys. Des del 2021, és 
diputada per Lleida al Parlament 
de Catalunya pel PSC. Romero té 
una amplia experiencia en la po
lítica local. És regidora de I'Ajun
tament de Tremp. 
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Balaguer inicia les Festes 
del Sant Crist amb 1/ ofrena 
Dissabte es fara l'esmorzar popular 
Balaguer 
REDACCIÓ 

Els nens i nenes·de Balaguer van 
ter ah ir 1a tradicional ofrena flo
ral al Sant Crist en el marc de la 
Festa Major. L'acte va comenc;ar 
amb la trobada de les escoles a 
la Plac;a Mercada! per iniciar des
prés el recorregut fins al santuari 
acompanyats deis gegants de Ba-

laguer i la xaranga Estrella Band. 
Un cop va acabar l'ofrena floral 
deis més petits va ser el torn de la 
gent gran. A les 12 del matí hi va 
haver repic general de campanes 
anunciant l'inici de la Festa Major. 

El dissabte comenc;ara amb el 
tradicional Esmorzar popular de 
Festa Major, que tindra lloc a par
tir de les 9'30 h del matí a la plac;a 

del Mercada!, davant la Casa de la 
Paeria. L'esmorzar estara amenit
zat pel grup Sons de Ponent, els 
quals taran també una cercavila 
pels carrers del centre historie. 
Seguidament s'anira cap a la plac;a 
Comtes d'Urgell on comenc;aran 
les activitats de la Matinal de Cul
tura Popular amb cucanyes i jocs 
tradicionals per als més petits. 

Correus emet 
un segell en 
record de la 
riuada de 
l'any 1982 

Les estacions de BoíTaüll, 
Espot i Port Ainé tindran 
aquesta temporada wi-fi 

Correus ha emes un segell com
memoratiu deis 40 anys deis 
aiguats de 1982. Les intenses 
pluges del 7 i 8 de novembre 
van provocar un deis episodis 
més tragics de la historia re
cent del Principat d'Andorra: el 
desbordament deis rius Valira 
i Segre. Aquestes pluges tam
bé van afectar les comarques 
de I'Ait Urgell i la Cerdanya, així 
com la majoria de municipis 
per on passa el Segre. El segell 
es pot adquirir a les oficines de 
Correus trucant al telefon 915 
197 197 o contactant amb el 
Servei Filatelic. 

FGC va presentar ah ir la tempora
da d'hivern 2022-2023 a les seves 
sis estacions d'esquí (la Molina, 
Vall de Núria, Vallter, Port Ainé, 
Espot i Boí Taüll), amb novetats 
com que hi haura wifi gratu'it a 
tots els dominis esquiables i que 
s'amplia fins a 63les maquines de 
compra i recollida de forfets i bit
llets, de les quals 25 són quioscos 
de venda automatica. "Actual
ment, el 49% de bitllets i forfets 
es venen de forma automatitza
da, amb avantatges com la como
ditat de fer-ho des de casa, sense 
cues a taquilles i amb accés di rec
te a pistes", va comentar el direc
tor d'FGC Turisme, Toni Sanmartí. 
Altres novetats són la remode
lació i adequació de la pista Bar
celona a la Molina i la celebració 

Boí Taüll 
acollira els 

Carnpionats 
delMón 

deis Campionats del Món d'Esquí 
de Muntanya a Bo'iTaüll. 

A Port Ainé, les principals no
vetats de la temporada-són l'as
faltat de l'aparcament La Rabasta, 
cota 2000, per facilitar el treball a 
les maquines llevaneus i pel con
fort de cara als clients i el mirador 
astronomic a· 200 metres de !'Ho
tel Port Ainé i que compta amb 
una taula astronomica que es po-
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dra girar en funció de l'epoca de 
l'any per facilitar l'observació de 
constel·lacions i !'experiencia as
tronomica nocturna. 

Al'estació d'Espot s'ha instal·lat 
una pista de tubbing de fins a 140 
metres de llarg i s'ha col· locat una 
maquina de venda de forfets a la 

cota 1500. 
A Boí Taüll es taran els Campio

nats del Món d'Esquí de Muntan
ya del 26 de febrer al 4 de marc;. 
S'ha asfaltat el parquing principal 
i de la base de l'estació per a la 
comoditat deis usuaris i visitants 
i s'estrenaran dues noves pistes. 
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