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MUNICIPISCELEBRACIÓ
AJUNTAMENT DE LLAVORSÍ

Exhibició de sardanes durant l’Aplec de Biuse.

El tradicional Aplec de Biuse reuneix
unes 400 persones a Llavorsí
❘LLAVORSÍ ❘Unes quatre-centes per-
sones van participar ahir en el
tradicionalAplec de Biuse del
municipi de Llavorsí. La celebra-
ció va incloure una sortida gui-
ada per la ruta del Camí de l’Úl-
tim Càtar i exhibicions de sar-
danes a càrrec de l’Associació

de Sardanistes de Sort, segons
fonts municipals, que van indi-
car que aquesta ha sigut un dels
anys amb major afluència de
participants en la celebració.Una
sessió de ball a la tarda al cen-
tre cívic va posar fi a la jorna-
da festiva.

Tremp. Exhibició de vehicles antics ahir al recinte fi

LaFiradePrimavera
deTremptancael
50èaniversariamb
10.000visitants
Protagonisme per als productes locals ||
Celebracions a les comarques lleidatanes

REDACCIÓ
❘ LLEIDA ❘Tremp va posar fi ahir a
la 50a edició de la Fira de Pri-
mavera després de rebre uns
10.000 visitants al llarg del cap
de setmana.Així ho va anunci-
ar el consistori, que va indicar
que es tracta d’una afluència de
públic similar a la de l’any pas-

sat. El certamen ha concedit pro-
tagonisme aquest any a produc-
tes del Pallars com els embotits
i la ratafia, amb un show coo-
king i tallers dedicats a l’elabo-
ració d’aquesta beguda. La fira,
amb uns 150 expositors i que va
acollir ahir una exhibició de ve-
hicles antics, espera mantenir en
pròxims anys aquesta línia per
revalorar la producció alimen-
tària i artesanal local.

La Fira de Primavera deTremp

va ser una de les nombroses ci-
tes que van traure ahir milers de
persones al carrer a les comar-
ques lleidatanes.A les Festes de
Maig de Lleida i Tàrrega (més
informació a les pàgines 18, 19
i 20), s’hi van sumar altres cele-
bracions com elsTresTombs de
Torrefarrera, en els quals es van
exhibir més de seixanta cavalls.
Vielha, per la seua part, va cele-
brar, al centre d’ErAudiovisu-
au, la 23a edició de la festa de
Sant Pònç amb un concurs gas-
tronòmic dedicat a l’elaboració
artesanal de pastissos, melme-
lades i licors.Després de la com-
petició, el públic va poder par-
ticipar en degustacions dels pro-
ductes presentats a concurs.

Estrena de gegants

AAlbatàrrec, els dos gegants
del municipi van fer a la tarda la
seua primera sortida pels carrers
del poble, després de la celebra-
ció aquesta setmana del bateig
de les dos figures (vegeu SEGRE
del dia 8). El municipi d’Alco-
letge, per la seua part, va cele-
brar al migdia la Festa de la Cas-
sola.

MUNICIPISFIRES I CELEBRACIONS

TORREFARRERA

El municipi del Segrià va
celebrar els Tres Tombs,
en els quals es van exhibir
uns seixanta cavalls

Albatàrrec. Els gegants de la localitat van fer ahir la seua primera sortida.

Vielha. Degustació de productes a concurs a la festa de Sant Pònç.

Alcoletge. El municipi va celebrar la Festa de la Cas

AJUNTAMENT DE VIELHA
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❘ SOLSONA ❘ Els carrers de Solsona
van acollir durant el cap de set-
mana més de tres-cents trabu-
caires amb motiu de la 32aTro-
bada Nacional, que va reunir 39
grups de tot el territori català.
Una desfilada i la tronada al cen-
tre de la localitat van posar fi
a la celebració a la capital del
Solsonès, considerada el bres-
sol d’aquesta tradició. La troba-
da va coincidir amb el 50 ani-
versari delsTrabucaires de Sol-
sona.

Al matí, els diferents grups de
trabucaires es van dividir en
quatre grups i, una vegada re-
partits entre les partides rurals
del municipi, van recórrer dife-
rents itineraris per entrar a la
ciutat. Els diferents recorreguts
van confluir finalment a la pla-
ça Major, on va tenir lloc la tro-
nada. La celebració va conclou-
re a la plaça del Camp.

Més de tres-cents trabucaires en
la TrobadaNacional de Solsona

CELEBRACIÓ TRADICIONS

Trets dels trabucaires durant la trobada a Solsona.

ACN

Per la seua part, l’alcalde de
Solsona, David Rodríguez, va
recordar que aquesta tradició és
“un element patrimonial d’in-
terès nacional” i va fer un ba-

lanç positiu de la trobada al llarg
del cap de setmana, al conside-
rar que “és una prova que el pa-
ís es mou amb la cultura popu-
lar”.

iral de la Fira de Primavera de Tremp, que va celebrar el cinquantè aniversari amb uns 10.000 visitants.

JORDI URIACH / AJUNTAMENT DE TREMP
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ssola. Torrefarrera. Torrefarrera va celebrar els Tres Tombs ambmés de seixanta cavalls.
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