
Almacelles crea el premi anual 
al Voluntariat Social Verge de la 
Mercè per reconèixer les entitats
La primera entitat guardonada és Creu Roja Almacelles

Almacelles
JORDI PASCUAL
Les Festes de la Mercè 2019 por-
ten como a principal novetat, la 
creació del Premi al Voluntari-
at Social, que tindrà un caràcter 
anual i que estarà dedicat al re-
coneixement que mereixen, les 
entitats, associacions i persones 
de la vila, que treballen i posen el 
seu granet de sorra, durant tots 
els dies de l’any, per ajudar als 
més necessitats. 

Aquesta dedicació a l’altre, 
a donar a qui menys té i, en ge-
neral, a l’esperit solidari que ens 
hauria d’envoltar cada cop més, 
ho representa millor que ningú, 
l’advocació de la Verge de la Mer-
cè, la patrona d’Almacelles. 

Una nova Almacelles, creada 
per el seu barceloní més il·lustre, 
Melcior de Guàrdia i Matas, que 
va adoptar com a patrona, la Ver-
ge de la Mercè el 1773 i d’ella en 
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volem retre homenatge i posar de 
relleu, totes aquelles iniciatives 
dutes a terme per entitats i parti-
culars, en pro d’ajudar i salvaguar-
dar al més dèbil, al més necessitat 
i a qui reclama el nostre auxili.

Un cop examinats els noms de 
tots els proposats, el Jurat ano-

menat va determinar que el me-
reixedor del guardó i reconeixe-
ment de la millor activitat social 
Verge de la Mercè 2019 d’Alma-
celles ha estat, La Creu Roja d’Al-
macelles, a qui es va entregar la 
Rossassa de l’Església de la Verge 
de la Mercè. 
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El Bus de la Festa del Pallars Jus-
sà ha tancat aquest estiu amb un 
balanç de 1.327 usuaris, una xifra 
lleugerament superior a la mitja-
na de les darreres cinc edicions. 
Aquest estiu s’han cobert un to-
tal de 13 itineraris, 5 amb sortida 
i arribada a la Pobla de Segur i 8 a 
Tremp. Aquest servei que impul-
sa l’Oficina Jove del Pallars Jussà.

Més de 1.300 
usuaris utilitzen 
el Bus de la 
Festa del Jussà
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El passat dilluns 16 és va presen-
tar el nou vi Mirapallars en un 
tast en un entorn únic,  el ma-
teix tossal de Mirapallars. Un 
dels pics més alts de la serralada 
del Montsec (1684m). 

La pujada al cim va començar 
amb una aproximació amb tot 
terrenys fins als 1450 metres, 
i es va continuar caminant uns 
dos quilòmetres, 220 metres 

de desnivell, i unes vistes increï-
bles. Hi van assistir professionals 
de l’hostaleria i sommeliers, a 
més del President de la Coope-
rativa d’Artesa Josep Trepat i el 
gerent Josep Soldevila. El tossal 
de MIrapallars és visible des de 
gairebé totes les nostres vinyes, 
ens ubica, forma part del nostre 
paisatge, forma part de la nostra 
vida. 

Presenten un nou vi de 
Mirapallars amb un tast 
a 1.684 metres d’alçada
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Almenar celebra 
la seva Fira amb 
activitats “per a 
tots els gustos”
“Un programa d’actes pensat 
per a tots els gustos i totes les 
edats”, segons paraules de Te-
resa Malla, alcaldessa d’Alme-
nar, és l’eix vertebrador de la 
Fira d’Almenar, festa que tindrà 
lloc a partir d’aquest divendres 
i fins dilluns amb més d’una 
trentena d’actes lúdics, cultu-
rals, esportius i tradicionals. La 
festa va tenir un prolegomen el 
dijous a la nit amb un CorreBar. 

La Festa del Cel 
arriba avui a 
l’Aeroport de 
Lleida-Alguiare
L’Aeroport de Lleida–Alguaire 
acull aquest cap de setmana 
una nova edició de la Festa al 
Cel, amb la destacada presèn-
cia de la Força Aèria dels Es-
tats Units. Segons han informat 
els organitzadors, els estatu-
nidencs sorprendran el pú-
blic amb un “enorme” avió de 
càrrega C130H Hèrcules, proce-
dent de la base aèria de Ramm-
stein, a Alemanya.
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