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El Pla

Vilanova inaugura
la seva residència

SERVEIS SOCIALS

Vilanova de Bellpuig va ce-
lebrar dissabte passat la in-
auguració de la residència
municipal per a la tercera
edat Pare Pacífic. L’equipa-
ment, que va entrar en fun-
cionament fa un any, comp-
ta amb 33 usuaris i té una
capacitat per a 55 persones.
També disposa d’un servei

de centre de dia amb 30 pla-
ces, obert a altres usuaris no
residents. Situat en ple cen-
tre de la població, la resi-
dència té una superfície de
dos mil metres quadrats,
distribuïts en una planta
baixa i dos pisos. Durant
l’acte inaugural, l’alcalde,
Joan Trull, va dir que el cen-

tre es troba al 60% de l’ocu-
pació. La inauguració tam-
bé va comptar amb la pre-
sència del delegat del Go-
vern, Ramon Farré, el direc-
tor dels Serveis Territorials
de Benestar Social, Joan
Saura i el president del con-
sell comarcal del Pla, Fran-
cesc Fabregat.

L’acte inaugural va comptar amb la presència d’autoritats polítiques i familiars d’usuaris del centre.

AJUNTAMENT DE VILANOVA

El centre, amb 55 places i 30 més de centre de
dia, fa un any que va entrar en funcionament

L’Associació Amic Mollerussa i Cultura va celebrar dijous passat una trobada a L’Amistat amb més de
40 persones grans per donar a conèixer el projecte Recuperació de la memòria oral de Mollerussa. La
iniciativa vol recollir les experiències dels veïns de més edat per conèixer millor la història de la ciutat.

AMIC

L’ASSOCIACIÓ AMIC INICIA UN PROJECTE PER RECUPERAR LA MEMÒRIA HISTÒRICA LOCAL

Fondarella celebra la
Festa de la Bicicleta

ESPORTS

Més d’un centenar de ciclis-
tes van participar dissabte
passat en la XXII Festa de la
Bicicleta de Fondarella. La
cursa no competitiva va sor-
tir del centre de la població
amb un recorregut que va
arribar fins al parc de la Ser-
ra per posteriorment tornar
fins a Fondarella, amb arri-
bada al camp municipal de
futbol.

Un cop acabada la cursa,
els ciclistes van poder parti-

cipar en el sorteig d’una bi-
cicleta. Al vespre la localitat
va celebrar un sopar de ger-
manor. L’acte també va ser-
vir per posar punt final a to-
tes les activitats que ha dut a
terme l’ajuntament de la lo-
calitat durant el passat mes
de juny, entre les quals des-
taca la vuitena edició de la
Mostra d’Oficis i Artesania.
Per aquest motiu, el consis-
tori va obsequiar tots els as-
sistents amb unes postres.

La bicicletada va comptar amb 107 participants.

AJUNTAMENT DE FONDARELLA

Festa de fi de curs de
l’escola bressol El Niu

MOLLERUSSA

El teatre L’Amistat de Molle-
russa es va omplir el matí de
diumenge passat de mares,
pares, familiars i amics per
presenciar la festa de fi de
curs de l’escola bressol El
Niu de Mollerussa.

La jornada, que es va allar-
gar durant més d’una hora i
mitja, va comptar amb tot un
seguit d’actuacions protago-
nitzades per les nenes i nens
de les sis classes de la llar
d’infants mollerussenca, des
de P-0 fins a P-3. L’eix temà-

tic dels espectacles d’aquest
any van ser els viatges i ca-
dascuna de les classes va dur
a terme un ball típic de paï-
sos com ara el Brasil, Mèxic,
el country dels Estats Units o
l’Índia.

Durant la festa, l’Associa-
ció de famílies d’El Niu (AFa-
Niu) de Mollerussa va sorte-
jar diferents articles per fi-
nançar activitats de cara al
curs que ve. En aquesta oca-
sió, la recaptació va pujar
fins als 700 euros.

Els nens d’El Niu van ser els autèntics protagonistes de la festa.
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