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FOTO: Núria García / Gairebé 9.000 persones van visitar el cap de setmana la localitat de la Noguera on paradistes, artesans i cercaviles van animar l’antiga Fira del Meló

Els productes gastronòmics
i els puntaires, protagonistes
de la Fira d’Artesa de Segre
Artesa de Segre
HÉCTOR CASTRO
Artesa de Segre va tancar ahir la
seva 576a Fira de Sant Bartomeu.
Durant el cap de setmana la Fira va rebre la visita d’unes 9.000

persones. Els espais D’Gusta de
productes gastronòmics de proximitat van ser molt concorreguts
per a tastar formatges, cerveses
artesanes, embotits, melmelades... Una altra de les activitats

més importants va ser la 22a Trobada de Puntaires que es va celebrar ahir al carrer Sant Cosme i
Damià d’aquest muncipi de la Noguera. Van ser 400 els puntaires
que van participar en la trobada

i provenien de 40 localitats diferents. L’alcalde d’Artesa de Segre,
Domingo Sabanés, va destacar
que “per a un poble de 3.500 habitants és tot un èxit rebre 9.000
visites a la Fira de Sant Bartomeu”.
Sabanés també va assenyalar que
“la gent estava molt satisfeta amb
el resultat de la Fira”.
En el marc de la Fira també va
tenir lloc ahir el 9è Intercanvi de
Segells i Promoció Filatèlica. Els
col·leccionistes també van poder
intecanviar plaques de cava, sobrets de sucre, calendaris, escuradents de tot tipus i demés pro-

ductes col·leccionables. Aquesta
trobada d’intecanvis va tenir lloc
a l’Àrea d’activitats de la Biblioteca entre les 9 i les 13 hores d’ahir.
El recinte firal va acollir ahir
dues cercaviles i els carrers de la
localitat es van omplir de gom a
gom entre les 12.00 i les 14.00 hores, així com a la tarda, per milers
de visitants que es paraven en alguns dels 170 estands, principalment de productes gastronòmics i
d’artesania. La festa es va allargar
fins la mitjanit amb el D’Gusta Sopar i la música de Lauzeta Folk a la
plaça de l’Ajuntament.

El bestiari
català omple
els carrers
d’Isona amb
la Dinogresca

FOTO: Aj. Juneda / Els més petits van participar en jocs i cucanyes

Juneda s’omple d’activitats
i de música en el dia gran
de la seva Festa Major
Juneda continua de Festa Major
i dissabte va ser el dia gran i amb
més visitants i participació. A les
11.00 hores i, a l’església parroquial, es va celebrar la missa de
Festa Major musicada i cantada
per l’Orquestra Montgrins. A
migdia va haver-hi una Cercavila
musical i gegantera amb el grup
Los Grallers dels 9 Salts acompanyats dels Grallers de l’Albi

i del grup Vivall de les Borges
Blanques. A la tarda, a la pista
Parc Alegria, l’Orquestra Montgrins va oferir el seu Cafè concert i, a les 19.00 hores, el carrer
La Font es va omplir de nens per
participar en les cucanyes. I a
les vuit del vespre i fins les deu
de la nit, a la pista Parc Alegria,
va haver-hi Ball amb l’Orquestra
Montgrins.

FOTO: Aj. Alpicat / Els espectacles musicals van animar la Festa d’Alpicat

La Festa Major d’Alpicat
abaixa el teló després de
quatre intensos dies
Després de quatre dies farcits
d’actes i activitats per a tots els
gustos i edats, la Festa Major d’Alpicat va abaixar ahir el teló.
Dissabte a la tarda es va celebrar el correfoc infantil, un partit
de futbol Alpicat-Roselló, el concert i ball amb l’orquestra Selvatana, el Festival Holi Party Urban
Events Barcelona, un espectacu-

lar correfoc, música dels anys 70,
80 i 90 amb Sant Roig Dj i concert
amb el grup de versions De Noche. La festa va acabar ahir amb
l’espectacle Quo no Vadis de La
Pera Llimonera, l’espectacle Rodolfo i Rita amb Passabarret, la V
Diada de Cultura Popular, ball de
fi de festa amb l’Orquestra Tropikana i el castell de focs d’artifici.

Isona va celebrar dissabte la
tretzena edició de la Dinogresca. Aquesta festa, que va néixer
l’any 2006, vol relacionar l’important patrimoni paleontològic de restes de dinosaures que
es conserva a la Conca Dellà
amb el bestiari popular català,
consistent en dracs i víbries.
Una vegada més, el Drac Antonot de Sabadell amb els seus
fills Foc i Forca, i el Boc de Can
Vernet de Sant Cugat del Vallès,
van ser els protagonistes.
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Mostremp tanca la 8a edició
amb prop de 1.500 visitants
El film iraní ‘Slaughter’ i el curtmetratge ‘Tengo
una cosa’ de Pepe Luna, entre els guardonats
El festival Mostremp clou la
seva 8a edició consolidantse com el festival de
referència de temàtica rural
a Catalunya.
Tremp
REDACCIÓ
Prop de 1.500 persones han assistit a les projeccions dels curts de
les seccions a concurs i als actes
paral·lels organitzats.
Diumenge, el darrer dia del
festival, obria amb el tradicional
vermut amb els directors presents a la mostra i la matinal infantil. A la tarda, la secció Finestra
d’Actualitat, fora de concurs, presentava quatre curts de temàtica
diversa, dos rodats a Espanya, un
a Itàlia i el darrer als EE.UU.

L’acte de cloenda va comptar
amb la presència dels representants dels tres jurats de les seccions a concurs. Després de la
lectura de les actes de deliberació es va procedir al lliurament
dels diferents guardons.
El premi de la Secció Oficial
va recaure sobre el film iraní Slaughter, de Saman Hosseinpuor i Ako Zandkarimi. El
premi està dotat amb 2.000€
i patrocinat per Casa Torres. El
guardonat en la secció Pallars&Ribagorça fou Tengo una co- FOTO: Oriol Cárceles / Foto de família en la clausura del 8è Mostremp
sa de Pepe Luna, patrocinat pel
El curt premiat pel Públic va
Immaculada de Tremp. La doGeoparc i dotat amb 500€.
En la secció Infantil i Juvenil el tació d’aquest premi és de 150€ ser pel film turc Kaset, de Serkan
premi, que porta el nom de Víc- patrocinats pel festival i obsequis Fakili. La dotació d’aquest premi
tor del Val, se’l va emportar el gentilesa de Casa Uriach, Llibreria és de 1.000€ patrocinats pel Consell Comarcal del Pallars Jussà.
curt presentat pel Col·legi Maria Central i Llibreria Singratalla.

Doctor Prats
porta el seu
directe avui a la
Seu d’Urgell
La formació musical Doctor
Prats, que actualment està rondant arreu del país amb la seva
gira “Avui lluny és més aprop”,
portarà el seu directe avui a la
Festa Major de la Seu d’Urgell,
on presentarà els seus últims
temes com “Les teves pigues”.
L’acompanyaran les formacions
Nit sense fi, Banda Neon i el
discjòquei Ernest Codina.

Una gimcana i un
parc d’aigua clouen
la Festa Major de
Benavent de Segrià
Benavent de Segrià celebra
avui el seu darrer dia de Festa
Major. Entre els diferents actes
que hi ha programats, cal destacar la Gimcana Espartana,
que omplirà de participants els
carrers de la localitat a partir de
les 11.00 hores. A la tarda, un
parc mega-refrescant i un berenar saludable per als assistents
serviran per acomiadar la Festa
Major.

