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Urgell·Segarra

SANT RAMON

Més de 6.000 pelegrins pro-
vinents de tot Lleida van
rendir tribut a sant Ramon
en la diada del sant. A la Se-
garra, algunes poblacions,
com és el cas de Guissona,
organitzen una caminada
des de fa més de dues dèca-
des, en pelegrinatge. Molts
d’altres arriben amb trac-

tors per participar en els
tradicionals Tres Tombs en-
torn del santuari. Amb tot,
la major convocatòria de
pelegrins és a la capella on
hi ha les relíquies del sant.
Els participants donen tam-
bé tres tombs a la capella i
després col·loquen una es-
pelma davant l’altar.

La celebració combina el
fet religiós amb l’ambient
festiu. L’alcalde, Aleix Bo-
chaca, explica que la locali-
tat procura que tots dos ele-
ments, tradició i festa, tin-
guin els màxims atractius.
“De fet, és la celebració més
important de l’any a la nos-
tra vila”, assegura.

El joves fan cada any una carrossa que explica un dels exvots que hi ha al santuari des del segle XVI.
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La festa combina el fet religiós que atrau molts
pelegrins amb l’ambient de les festes locals

La Segarra rendeix
tribut a sant Ramon

L’activitat es va
fer a la plaça de
Ramon Folch
fins a la mitjanit

BELLPUIG

La plaça de Ramon Folch va
acollir divendres, de les 8 de
la tarda fins a la mitjanit, el
Mercat a la Fresca, que or-
ganitza l’associació de co-
merciants de Bellpuig, Fo-
ment de Mercats, amb la
col·laboració de l’ajunta-
ment. En aquest mercat
participaven establiments
de Bellpuig que treien els
seus productes al carrer i
parades de fora vila.

La varietat de productes i
ofertes especials eren el
principal reclam del mer-
cat, que, a més, va comptar

Els comerços surten a la fresca

El Mercat a la Fresca va atreure un bon nombre de compradors.

A.B.

amb un espectacle infantil i
un inflable per als més me-
nuts, una ballada de coun-
try i un sorteig de regals i
vals de descompte a bescan-
viar en comerços associats

a Foment de Mercats. D’al-
tra banda, dissabte, el barri
del Parc de Bellpuig va ce-
lebrar la seva festa. És l’úl-
tima de les festes de barri
de l’estiu.

Una exposició recorda la
trajectòria del Mag Lari

TÀRREGA

Tàrrega obrirà avui diven-
dres la primera exposició re-
trospectiva dedicada a la tra-
jectòria artística del Mag La-
ri. La mostra es podrà visitar
a la Sala Marsà, al carrer de
la Vilanova, fins al 20 de se-
tembre. Es tracta d’una ini-
ciativa de la Regidoria de
Cultura en què el Mag Lari
ha bolcat les seves vivències
com a il·lusionista, desvet-
llant al públic alguns dels se-
crets que habitualment que-
den amagats rere les bambo-

lines. S’hi exhibiran peces de
vestuari, atrezzo, utillatge i
estris de màgia que l’artista
ha lluït en alguns dels seus
espectacles. A més, en primí-
cia, es podrà contemplar un
nino de ventrilòquia que par-
ticiparà en el seu nou mun-
tatge, Ozom, que s’estrena-
rà properament.

En el mateix espai, el pú-
blic també podrà veure ob-
jectes de col·leccionisme que
el Mag Lari ha adquirit en
subhastes.

El Mag Lari fa anys que està afincat a Tàrrega.
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Recuperada l’antiga
escola de Sant Martí

TORREFETA I FLOREJACS

Sant Martí de la Morana va
acollir dissabte la festa del
municipi. Prop de dues-cen-
tes persones es van reunir a
l’antiga escola del poble, avui
recuperada i transformada
en local social, on es va fer
una jornada de portes ober-
tes. El que era la casa de la
mestra és avui l’espai de tro-
bada del poble, mentre que
l’antiga escola resta com a
espai museístic. S’hi poden
trobar elements originals,

com la pissarra, els pupitres,
un armari, mapes, quadres i
el terra. Aquesta recupera-
ció, que ha costat prop de
180.000 euros, ha estat possi-
ble gràcies a un PUOSC an-
tic i a l’aportació de fons pro-
pis de l’ajuntament.

A la trobada van assistir
antics alumnes, que van ocu-
par els llocs que tenien quan
eren infants. La festa del mu-
nicipi va programar una tar-
da de jocs i un sopar.

L’antiga escola amb els antics alumnes ocupant els pupitres.
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