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El Santa Anna,millor treball en
equip a la First Lego League
❘ LLEIDA ❘ El col·legi SantaAnna
de Lleida va guanyar ahir el
premi al millor treball en equip,
durant la gran final estatal de
la First Lego League, una com-
petició internacional de robò-
tica. Ho va fer amb una aplica-
ció de mòbil per solucionar la
solitud dels més grans. Prèvi-
ament, el SantaAnnaTeam ja

havia guanyat l’edició local del
concurs a Lleida.

L’institut Joan Brudieu de la
Seu d’Urgell, que va quedar se-
gon a la First Lego League de
Lleida, també va participar ahir
a la final.

El concurs es va celebrar a
Tarragona i va comptar amb la
participació de 33 centres.

Nou tall per exigir la rotonda aMontferrer
❘MONTFERRER ❘ Els veïns del municipi de Montferrer i Castellbò van tallar ahir de
nou la carretera N-260 al seu pas per la localitat de Montferrer. El motiu, una
vegada més, és exigir la construcció d’una rotonda en aquest punt que mi-
llori la seguretat tant de vianants com de vehicles. Foment ja ha instal·lat sen-
sors en aquest punt per mesurar la intensitat del trànsit.
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Comença la temporada de pesca a la baixamuntanya
❘ SORT ❘ Els pescadors van estrenar dissabte la temporada de pesca de la truita a les
zones de baixa muntanya i molts d’ells, gairebé tots forans, van prendre diver-
sos trams de la Noguera Pallaresa a Sort o Collegats, o el Flamisell a la Pobla
de Segur. La pesca de truita als rius d’alta muntanya començarà el pròxim dia
26.A la foto, un aficionat d’aquest esport a Sort.

CRISTINA DOLCET

Més demil persones a la
Fira de l’Oli de Vinaixa
La pluja va deslluir alguns actes i va restar públic al carrer

Un dels estands dedicats als picapedrers i la producció de pedra al municipi de Vinaixa.

❘ VINAIXA ❘ Més de mil persones
van acudir ahir a la Fira de
l’Oli i la Pedra deVinaixa, a les
Garrigues, que aquest cap de
setmana va arribar a la dese-
na edició. La pluja va desllu-
ir el programa d’actes i va res-
tar afluència de públic, que al-
tres anys va arribar a excedir
els 2.000 visitants.No obstant,
l’alcalde, Jordi Sarlé, va indi-
car que,malgrat el mal temps,
la fira va congregar un gran
nombre de persones que van
recórrer les instal·lacions de

la cooperativa dins la jornada
de portes obertes, així com els
estands dedicats a l’ofici de pi-
capedrer de la localitat.

També es van fer rutes tu-
rístiques pel centre històric i
l’església de la població apro-
fitant una treva de la pluja.Tots
els actes que es van dur a ter-
me en recintes tancats, com
exposicions i degustacions,
també van ser seguits per una
bona quantitat de públic. Sar-
lé va explicar que les vendes
d’oli van ser òptimes, encara

que inferiors a l’any passat. La
Fira deVinaixa va congregar
una trentena d’expositors, una
quinzena forans, amb especi-
al rellevància dels quatre pro-
ductors de pedra del munici-
pi, que gràcies a l’exportació
a França o Itàlia i alguns paï-
sos àrabs han aconseguit man-
tindre l’activitat de les seues
empreses.

El president de la Diputació
de Lleida, Joan Reñé, va ser
l’encarregat d’inaugurar la Fi-
ra.

El Santa Anna Team, amb el premi al millor treball en equip.

Imatge del grup de l’institut Joan Brudieu.


