
2 de març del 20226 El Pla

EL PALAU D’ANGLESOLA

Els veïns que van col·laborar en aquesta iniciativa. 

Una nova zona 
verda al Palau
Els veïns del carrer les Creus planten una 

trentena d’arbres en aquesta zona del municipi

El poble del Palau d’Angle-
sola compta amb una nova 
zona verda. I és que els ve-
ïns del carrer les Creus van 
dedicar diumenge passat a 
plantar arbres en aquesta 
zona. Petits i grans van col-
laborar activament a plan-
tar una trentena d’exem-
plars d’espècies com l’auró 

blanc o alzines. D’aquesta 
manera, els veïns col·labo-
ren activament en el fet que 
el Palau mantingui el títol 
de Vila Florida, una dis-
tinció que promou la Con-
federació d’Horticultura 
Ornamental de Catalunya 
(CHOC) per als municipis 
que treballen per a la trans-

formació dels seus espais 
públics a través de l’enjar-
dinament i la millora dels 
espais verds. Actualment 
ja són 150 els municipis de 
Catalunya i Andorra que 
formen part d’aquest mo-
viment. Cal destacar que el 
Palau compta amb prop de 
1.300 arbres ornamentals.

JR TARRAGÓ

ESPECTACLE LITERARI AMB JORDINA BIOSCA A LINYOLA

La sala Sindicat de Linyola va acollir divendres passat l’espectacle literari I va venir el vi, a càrrec de la 
narradora i actriu Jordina Biosca. L’activitat forma part del Lletres i Vins 2022 del cicle Biblioteques amb 
DO en el qual col·labora la biblioteca de Linyola.  

GOLMÉS

La Sala Dr. Baiget del Centre 
Cívic de Golmés acollirà di-
vendres 4 de març la xerra-
da de Remei Capitan, mestra 
de cerimònies d’Agraïments, 
empresa lleidatana que ofi-
cia homenatges de vida 
personalitzats, en la seva 
majoria laics però també re-
ligiosos. La xerrada portarà 
per títol Un adeu adequat és 
un homenatge a la vida. La 
importància de la cerimònia 
de comiat per facilitar el dol 

i està organitzada per l’Ate-
neu Golmesenc. L’hora d’ini-
ci serà les 7 del vespre. Els 
serveis d’Agraïments consis-
teixen en l’organització tant 
de la cerimònia de comiat 
com de totes les gestions, 
tant logístiques com admi-
nistratives i financeres del 
mateix sepeli així com també 
post mortem. “A la mort no 
se l’espera mai i la falta de 
planificació genera angoixa”, 
explica Remei. 

Xerrada sobre els 
homenatges de vida

ANNA CALAFELL

La sessió anirà a càrrec de Remei Capitan.

MOLLERUSSA

La Biblioteca Comarcal 
Jaume Vila de Mollerussa 
ha organitzat un taller mo-
nogràfic sobre la desinfor-
mació en l’entorn digital en 
la qual una desena de per-
sones han pogut conèixer 
tècniques de verificació de 
fets (fact-checking) per tal de 
lluitar contra les fake news i 
la desinformació a internet. 

El taller, que ha comptat 
amb dues sessions que es 
van dur a terme el 14 de fe-

brer i l’1 de febrer passats, 
ha anat a càrrec de Verificat 
Escola, la primera platafor-
ma de verificació de Catalu-
nya dedicada a proporcionar 
eines a la ciutadania perquè 
detecti informacions falses 
de manera autònoma.

La  pr imera sess ió  va 
abordar la desinformació 
en l’entorn digital i la se-
gona va oferir eines per fer 
comunitat i combatre la 
desinformació. 

Taller sobre les fake 
news a la biblioteca

BIBLIOTECA COMARCAL JAUME VILA

La sessió va abordar la desinformació en l’entorn digital. 


