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Joan Mateu Boixadera Bosch 

Lidia Bosch Capdevila
L'amor no passarà mai

Sidamon / Lleida (1993) - Parc Nacional d'Aigüestortes (2020)

La senyora

Ramona Roure Farriol
Vídua de Lluís Calderó Farré.

Ha mort cristianament el dia 24 de setembre del 2022, als 83 anys, 
havent rebut els Sants Sagraments i la Benedicció Apostòlica. 

(A.C.S.)

Els seus fills, Josep Maria i Joan Lluís; filles polítiques, Isabel i Mari Carmen; 
germanes, Pepita i Angelina; nets, Gerard, Laia, Clara i Marta, nebots i família 
tota us agraeixen les mostres de respecte i condolença rebudes i us demanen 
una oració pel seu repòs etern.

El funeral tindrà lloc avui diumenge dia 25, a les 17.00 hores, al santuari de 
Santa Teresina.

D.M.: Tanatori Jardí La Lleidatana. Camí de Montcada, s/n. Sala 11. Lleida, 25 de setembre del 2022

Trobada Gegantera a Cervera
Ahir es va celebrar l’edició 40 i hi van participar 11 colles

LLEURE CULTURA POPULAR

La cercavila va acabar a la plaça Major, on hi va haver lluïments.

X. SANTESMASSES

X. SANTESMASSES

❘ CERVERA ❘ Cervera va celebrar 
ahir la 40 edició de la Troba-
da Gegantera en la qual van 
participar un total d’11 colles 
geganteres. La plantada, que 
estava prevista al Sindicat, es 
va dur a terme a la zona es-

portiva pel temor de la pluja, 
malgrat que no va arribar. Des 
d’allà, la comitiva va recórrer 
tot el centre històric fins a la 
plaça Major, on van tenir lloc 
els lluïments. La celebració va 
culminar amb la Carretillada 
de festa major, a càrrec dels Di-

ables de Cervera Carranquers. 
Avui al matí tindrà lloc la 81 
edició del Concurs de Colles 
Sardanistes que organitza ca-
da any la Colla Jovencells i, 
posteriorment, el seguici de 
festa major, des de la Univer-
sitat fins a la plaça Major.

Moment de la firma de la donació.

PAERIA

❘ LLEIDA ❘ L’Arxiu Municipal 
de Lleida ha rebut la dona-
ció del fons audiovisual de 
Ramon Torralba Sans, un 
veí de Balàfia molt vincu-
lat al moviment associatiu 
i que ha recollit l’evolució i 
desenvolupament del barri 
durant la dècada dels anys 
setanta i vuitanta en pel·lí-
cules súper-8 i en fotografies.
La firma de la donació es va 

fer al Centre Cívic en un ac-
te públic, que s’inclou en la 
programació del 50 aniver-
sari del Moviment Veïnal de 
Balàfia. 

A l’acte van assistir Ramon 
Torralba, la tinent d’alcalde 
i regidora del barri, Jordina 
Freixanet; la cap del Servei 
d’Arxiu, Iolanda Enjuanes; 
i el president de l’AVV de 
Balàfia, Toni Baró.

L’Arxiu rep un fons 
audiovisual 
sobre Balàfia

ARXIU DOCUMENTACIÓ

MONTSERRAT FORNELLS

Festa a Vilanova de l’Aguda ■ Ahir es va celebrar la festa 
major de Sant Miquel de Vilanova de l’Aguda. Va tenir lloc a 
l’ermita Sant Miquel de Valldàries i hi va haver missa, es van 
cantar els goigs i es va fer un ball amb l’acordionista Marta.

EUROPA PRESS

La làpida d’Elisabet II ■ La Casa Reial britànica va publicar 
ahir la primera fotografia amb difusió de la làpida d’Elisabet 
II després del seu enterrament dilluns a la Capella del Rei 
Jordi VI al Castell de Windsor.
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