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El senyor

Àngel Bonjorn i 
Ampurdanès
Ha mort cristianament el dia 13 de febrer del 2019 als 83 anys.

(E.P.R.)

Els seus afligits: esposa, Ramona Dalmau; fills, Lluís Enric i Marta, Divina i 
Víctor, Robert i Marta, Antònia i Efrén, Mercè i Julio, Montse; néts, cosins i la 
família sencera.
En assabentar llurs amics i coneguts de tan sentida pèrdua, els preguem una 
oració per a l’etern descans de la seva ànima.
La cerimònia religiosa tindrà lloc avui divendres, dia 15, a les 12 h, a l’església 
parroquial de Linyola, per tot el qual els quedarem molt agraïts.

DM: Vetllatoris Ortiz, c/ Esidon, 20, Linyola Linyola, 15 de febrer del 2019

La senyora

Conxita Baró Porqueras
Logopeda
 
Ha mort cristianament havent rebut els Sants Sagraments i la 
Benedicció Apostòlica el 14 de febrer del 2019 als 93 anys.

(A.C.S.)

Els seus nebots, Mercedes, Margarita, Mireia, Montse, José, María del Valle, 
Joan, Javier, Marta, Josep M., Jordi, M. Teresa i Margarita; cosins, família tota i 
amics us agraeixen les mostres de condolença rebudes, i preguen una oració per 
la seva ànima. 
La cerimònia tindrà lloc avui divendres, dia 15, a les 11.15 h, al santuari de Sant 
Antoni de Pàdua.

D.M: Tanatori Jardí La Lleidatana. Camí de Montcada, s/n. Sala 6 Lleida, 15 de febrer del 2019

AMADO FORROLLA

Gastronomia de proximitat ■ L’Escola d’Hoteleria i Turis-
me de Lleida va acollir ahir la segona edició de les jornades 
gastronòmiques Gustum amb productes del Segrià, Urgell, 
el Pla d’Urgell i les Garrigues.

COAC

Conferència sobre arquitectura ■ La seu a Lleida del Col·le-
gi d’Arquitectes de Catalunya va acollir ahir la conferència 
Fusionant ciutat i natura, a càrrec d’Enric Batlle, soci fun-
dador de Batlle i Roig Arquitectura.

DONES LLEIDA

Feministes tallen la rambla d’Aragó ■ La Coordinadora 8-M 
va tallar ahir a la tarda la rambla d’Aragó per condemnar els 
assassinats masclistes. Posteriorment van fer una reunió en 
la qual van decidir crear un comitè de vaga.

FUNDACIÓ ICG

Col·laboració d’ICG amb els Castellers de Lleida ■ La Fundació 
ICG ha firmat un conveni de col·laboració amb els Caste-
llers de Lleida amb l’objectiu de donar suport a l’entitat. El 
conveni té una vigència de cinc anys.

Polèmica política als Premis 
Ciutat de Barcelona
PP i Ciutadans se’n van anar de l’acte pel record als dirigents 
independentistes presos || Distinció per a la cantant Rosalía

CULTURA DISTINCIONS

AGÈNCIES
❘ BARCELONA ❘ L’alcaldessa de Bar-
celona, Ada Colau, va entregar 
els Premis Ciutat de Barcelo-
na, en un acte que es va cele-
brar amb records als dirigents 
independentistes presos tant 
per part de la primera edil com 
d’alguns dels premiats, cosa 
que va portar els líders muni-
cipals de Cs, Carina Mejías, i 
del PP, Alberto Fernández, a 
abandonar la sala en senyal de 
protesta. Colau va obrir l’ac-
te criticant un judici “que no 
hauria d’haver començat mai” 
i alguns dels guardonats van 
lamentar la situació en les seues 
intervencions.

Els premis van reconèixer 
l’entitat Zumzeig Cinecoope-
rativa, per la seua difusió del 
cine d’autor; a l’escriptor Josep 
Pedrals, per Els límits de Quim 
Porta en literatura catalana, i 
Mario Cuenca Sandoval per El 
don de la fiebre. Rosalía va re-
bre el premi en Música, però no 
el va poder recollir en persona 

(ho va fer la seua mare, Pilar 
Tobella) perquè està treballant 
als Estats Units. En un vídeo, 
l’artista va agrair el reconeixe-
ment i va destacar que El mal 
querer es va forjar i va gravar 
a la ciutat: “Mai hauria estat 
el projecte que és si no hagués 
estat per Barcelona.”

El premi en Ciències de la 
Vida va recaure en l’investiga-
dor Eduard Batlle, l’espectacle 
Rhumans de Rhum & Cia sobre 
el pallasso va obtenir el premi 
de la categoria de circ i Marc 
Monzó va aconseguir el premi 
de disseny, entre altres moltes 
distincions.

BARCELONA CULTURA

La mare de Rosalía va recollir la distinció per a l’artista.


