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SOCIETAT

CARNAVAL FESTA

■
AMPA IGNASI PERAIRE

MIRADA LOCAL

EN COMARQUES

Mollerussa

z Després de la desfilada de 17
comparses pel centre de la ciutat, l’animació es va traslladar
dissabte a la nit al pavelló amb
la música del grup de versions
Hey! Pachucos.

Aitona
z La rua de dissabte va comptar
amb una dotzena de carrosses i
més de 500 participants. La festa va culminar amb un sopar de
Carnaval amenitzat per Lo Pau
de Ponts, La Secreta i Paco Pil.

Bellpuig
z La desfilada de comparses i
carrosses dissabte pel centre de
la localitat va donar pas de nit a
la festa amb Ball the Raska i diversos DJ.

Artesa de Segre
z Desfilada de disfresses ahir
diumenge i, a continuació, festa
infantil amb La Cremallera.

Agramunt
De premi. L’escola Mestre Ignasi Peraire de Mollerussa, amb vestits de
paper, va guanyar dissabte el premi a la comparsa més original.

Aitona. Més de 500 participants dissabte a la rua d’Aitona, amb una dotzena
de carrosses, com aquesta d’homenatge a la pel·lícula infantil ‘Coco’.

z La plaça Mercadal va acollir
ahir el judici al Rei Carnestoltes
i l’Enterrament de la Sardina.

AJUNTAMENT DE BELLPUIG

EDGAR ALDANA

Bellpuig. Nombroses comparses i una desfilada de carrosses van animar
dissabte a la tarda la festa de Carnaval a Bellpuig.
EDGAR ALDANA

Mollerussa. Disfresses, música i animació dissabte a la nit amb el grup de versions Hey! Pachucos.
JORDI URIACH

L’Albi. La localitat de les Garrigues va suspendre la rua pel fred però sí
que va celebrar el concurs de disfresses, amb més de 150 participants.
XAVIER RODRÍGUEZ

Vilaller. El fred i les restes de neu encara visibles pels carrers de Vilaller, a
l’Alta Ribagorça, no van frustrar dissabte la festa de disfresses.

Tremp. La rambla Doctor Pearson de la capital del Pallars Jussà es va omplir de públic a la rua de dissabte.

