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El senyor

Pau Armengol Torné
(E.P.R.)

La Federació de Comerç de Lleida expressa el seu condol per aquesta 
sentida pèrdua a les seves filles M. Rosa i M. Carmen Armengol Auguets  
així com a tota la seva família.

 Lleida, 10 d’abril del 2021

El senyor

Pau Armengol Torné
Vidu de Mercè Auguets Cardona.

Ha mort cristianament el dia 9 d’abril del 2021 als 89 anys  
havent rebut els Sants Sagraments i la Benedicció Apostòlica.

(A.C.S.)

Les seves filles, Maria Rosa, Maria Carme i Jeroni; neta Laura i 
Andrés, germans, cunyats, nebots, cosins i família tota.

Assabenten llurs amics i coneguts de tan sentida pèrdua i els preguen una 
oració per l’etern descans de la seva ànima i l’assistència a la cerimònia 
religiosa que tindrà lloc avui dissabte dia 10, a les 16.15, a la sala ecumènica 
del Tanatori Jardí La Lleidatana, per la qual cosa els quedaran molt reconeguts.

D.M.: Tanatori Jardí La Lleidatana. Camí de Montcada, s/n. Sala 8. Lleida, 10 d’abril del 2021

La señora

Francisca Paz González
Ha fallecido cristianamente el día 9 de abril de 2021 a los 78 años.

(E.P.D.)

Su esposo, Juan; hijos, Juan José y Dionisio; hijas políticas, Laia y 
Cristina; nieta, María; hermanos, Julia, Antonio y Puri; hermanos políticos, 
sobrinos y demás familia os agradecen las muestras de condolencia 
recibidas y os ruegan una oración por el eterno descanso de su alma.

La ceremonia religiosa tendrá lugar hoy sábado día 10, a las 18.00 
horas, en la iglesia parroquial de Sant Pau (La Mariola).

D.M.: Tanatori Jardí La Lleidatana. Camí de Montcada, s/n. Sala 11. Lleida, 10 de abril de 2021

REDACCIÓ
❘  B A R C E L O N A  ❘  E l  ju r a t  de l s  
VIII Premis Martí Gasull i Roig, 
impulsats per la Plataforma per 
la Llengua, ha acordat atorgar 
l’escriptor lleidatà Josep Vall-
verdú el Premi Especial del Ju-
rat en reconeixement a la se-
ua “aportació exemplar” a la 
llengua catalana. A més, amb 
aquest guardó, també es vol re-
conèixer la valuosa contribució 
dels autors lleidatans al conjunt 
de les lletres catalanes, segons 
l’entitat, que afegeix que Vall-
verdú, de 98 anys, és un dels 
grans autors de la literatura ca-
talana de la segona meitat del 
segle XX. Amb una dilatada 
trajectòria, l’escriptor ha com-
paginat la docència amb tota 
una intensa tasca de producció 
literària que inclou la narrati-
va infantil i juvenil, l’assaig i 
el teatre. Membre de l’Institut 
d’Estudis Catalans (IEC), ha 
estat reconegut amb el Premi 
d’Honor de les Lletres Catala-
nes, la Creu de Sant Jordi i la 
Medalla d’Or de la Generalitat.

La gala d’entrega dels pre-
mis se celebrarà el 19 d’abril 
a Barcelona i els tres finalistes 
al Premi Martí Gasull i Roig 
són la revista Sàpiens, la com-
panyia de telecomunicacions 
Parlem i la Companyia Tea-
tre Micalet de València. Serà 
escollit per votació popular. 
El jurat dels premis està for-
mat per la directora general 
de La Bressola, Eva Bertrana; 

l’expresidenta del Parlament 
Carme Forcadell; l’escriptora 
i artista Anna Moner; la pro-
ductora, guionista i directora 
cinematogràfica Isona Passo-
la; el periodista esportiu Joan 
Maria Pou, i la mare de Martí 
Gasull, Pilar Roig. També for-
ma part del jurat el president de 
la Plataforma per la Llengua, 
Òscar Escuder. Vallverdú ha 
estat nomenat Fill Predilecte 
de Lleida (2020). També ho és 
des del 2016 de la capital de 
la Noguera, que l’any passat 
li va dedicar una escultura de 
bronze del Rovelló, el gosset 
dels seus contes.

Josep Vallverdú.

Reconeixen Vallverdú 
per la seua “aportació 
exemplar” al català

CULTURA PREMIS

TRAJECTÒRIA

Plataforma per la Llengua  

li atorga el premi especial 

del jurat per la seua 

dilatada trajectòria

Maria Barbal i la 
novel·la ‘Tàndem’, 
a Tremp

LITERATURA

❘ TREMP ❘ L’escriptora Maria 
Barbal va presentar ahir a 
Tremp, la seua localitat na-
tal, la novel·la Tàndem, amb 
la qual ha guanyat el premi 
Josep Pla 2021. El llibre és 
una història sobre el redesco-
briment de la felicitat. Barbal 
també va dedicar la novel·la 
a tots aquells assistents que 
l’hi van demanar. L’escriptora firmant llibres ahir després de la presentació.

CASA URIACH FOTOGRAFIA

SUCCESSOS ACCIDENT

Imatge aèria de la zona on va tenir lloc l’accident.

Ferit greu al precipitar-se des  
d’un balcó a Ciutat Jardí
REDACCIÓ
❘ LLEIDA ❘ Un home va resultar ahir 
ferit de gravetat després de pre-
cipitar-se des d’un balcó al car-
rer en un habitatge del barri de 
Ciutat Jardí, a Lleida. Els fets 
van tenir lloc entrada la nit. 

Veïns de la zona van sentir 
crits i posteriorment un fort 
cop a terra, després de la qual 
cosa van constatar que una 
persona havia caigut sobre la 
calçada. Fins al lloc de l’acci-

dent es van traslladar tres ve-
hicles dels Mossos d’Esquadra, 
dos ambulàncies del SEM, dos 
vehicles de la Urbana i un dels 
Bombers. 

L’home va ser traslladat a 
l’hospital i cap a mitjanit agents 
policials van acabar de prendre 
declaració a la zona del sinis-
tre. Veïns d’aquest barri haurien 
sentit hores abans de l’accident 
soroll equiparable al d’una festa 
a la zona de l’accident.
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