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Anglesola torna a posar la seua
mirada en un món rural on car-
ros i cavalleries eren els prota-
gonistes. Com a acte central,
elsTresTombs, que acostumen
a convocar un centenar de car-
ros d’arreu de Catalunya.

També hi haurà parades ar-
tesanes a la fira medieval, tea-
tre, una exhibició de carruat-
ges d’època i un dinar de ger-

manor, on s’homenatjarà Ra-
mon Martí. I tot plegat, presi-
dit per l’Espai del Carro. Jor-
nades de portes obertes per-
metran constatar l’aspecte fi-
nal de l’equipament, un pro-
jecte llargament acaronat per
la Societat Sant Antoni Abat.
Com a postres, els visitants po-
dran endur-se el carro carregat
de fato que se sortejarà dilluns.

La desfilada congrega vehicles i cavalleries d’arreu de Catalunya.

SEGRE

Unamirada al
passat rural
ANGLESOLA CELEBRA LA FESTA I LA FIRA MEDIEVAL
I INCLOU PORTES OBERTES A L’ESPAI DEL CARRO

DIVENDRES 20
20.00 Presentació del llibre Gats
de masia, de l’escriptor local Jaume
Vall Borda. A l’Espai del Carro.
22.00 Animació musical per
anunciar la inauguració de la 29a
Festa dels Tres Tombs d’Anglesola.

DISSABTE 21
09.00 Obertura de la fira de
cavalls creuats i d’equipaments.
11.00 Obertura de la fira medie-
val, amb artesans alimentaris i ta-
llers de demostració, ambientació
teatral i música.
17.30 Exhibició i carrusel de car-
ros i carruatges d’època pel centre
de la població.
19.00 Inauguració oficial de la fira
medieval amb espectacle de pi-
rotècnica.
A continuació, representació de La
Sibil·la, de Jaume Vall Borda, a càr-
rec del Teatre del Poble.
Després, visita del president de la
Diputació, Joan Reñé, al recent-
ment restaurat Espai del Carro.

DIUMENGE 22
09.00 Fira d’equipaments hípics.
10.00 Obertura de la fira me-
dieval. Mercat i espectacle al car-
rer.
11.00 Solemne missa. A l’església
paroquial.
12.00 Tradicionals Tres Tombs.
14.30 Dinar de germanor. Al po-
liesportiu.
Durant tota la tarda, continuació
de la fira medieval.
19.00 Ball de tarda amb el grup
Cafè Latino. Al poliesportiu.

DILLUNS 23
Matí Sorteig del 29è carro carre-
gat de fato de la festa dels Tres
Tombs d’Anglesola, en combinació
amb el sorteig de l’ONCE.

Anglesola | Tres Tombs

■ ElsTresTombs i la fira me-
dieval passaran a la posterio-
tat en imatges. Impulsen el
concurs fotogràfic Memorial
Ramon Martí, que repartirà
950 euros en premis. Ja si-
guin professionals o amateurs,

els fotògrafs hauran de pre-
sentar abans del 27 de maig
un màxim de tres fotos origi-
nals, inèdites de la festa
d’aquest any i no premiades
en altres concursos. Les imat-
ges seran valorades per un ju-

rat integrat per quatre perso-
nes relacionades amb el món
de la fotografia o activitats
artístiques, un representant
de la Junta i un representant
de l’ajuntament. Les obres
s’exposaran a Cal Gassol.

El concurs fotogràfic repartirà 950euros enpremis

❘ LLEIDA ❘ Una espectacular tem-
pesta de pedra va caure ahir
a la tarda a les comarques de
l’Alt Urgell i el Pallars Sobirà
i, posteriorment, també va
afectar la part nord-oriental
de Catalunya fins a arribar a
la costa. La pedra, de mida pe-
tita, va començar a caure a la
Seu d’Urgell cap a dos quarts
de sis de la tarda i va provo-
car alguns problemes de tràn-
sit. Deu minuts més tard va ar-
ribar a Sort.Tot i això, no va
provocar danys en l’agricultu-
ra en cap cas, segons van afir-
mar el president del consell
comarcal de l’Alt Urgell, Je-
sús Fierro, i l’alcalde de Sort,

Llàtzer Sibís. El temporal
d’ahir al Pirineu és un nou epi-
sodi de la inestabilitat del
temps en aquest inici de pri-
mavera, quan s’han registrat
les nevades més intenses dels
últims mesos. D’aquesta ma-
nera, diumenge, una precipi-
tació va deixar fins a mig me-
tre de neu a laVal d’Aran i di-
lluns es van registrar ràfegues
de vent de més de cent quilò-
metres per hora al Pirineu. Per
la seua part, les temperatures
van oscil·lar ahir entre els dos
graus de mínima i els quinze
de màxima al Pirineu i entre
els set i els divuit a les comar-
ques del pla.

Un temporal de
pedra afecta l’Alt
Urgell i el Sobirà
Problemes de trànsit però sense danys

METEOROLOGIA TEMPESTA

Imatge de la pedra que va caure ahir a la Seu d’Urgell.

PIRINEUS TELEVISIÓ

Bell-lloc clausura les jornades per a emprenedors
❘ BELL-LLOC D’URGELL ❘ L’ajuntament de Bell-lloc i la incubadora d’em-
preses d’innovació agrometal·lúrgica van clausurar ahir les jor-
nades sobre creació d’empreses, que han comptat amb la par-
ticipació de vuitanta persones. L’alcalde, Ramon Cònsola, va
avançar que a finals d’any organitzaran unes segones jorna-
des encarades a la consolidació de les empreses.

Mollerussa ampliarà el cementiri amb 432 nínxols
❘ MOLLERUSSA ❘ L’ajuntament de Mollerussa va aprovar ahir per
unanimitat en un ple la construcció de 432 nous nínxols al ce-
mentiri.També va donar llum verda de forma unànime a la mo-
dificació del POUM per soterrar una línia d’alta tensió que uni-
rà la subestació de Mollerussa a la deTàrrega.

Més demigmilió permillorar camins a la Noguera
❘ BALAGUER ❘ La conselleria d’Agricultura ha invertit 577.000 eu-
ros en la millora de camins rurals a Balaguer, Camarasa iVall-
fogona de Balaguer, la majoria dels quals donen accés a finques
i masies de ramaders i agricultors. En total, s’han condicionat
prop de set quilòmetres de vies rurals.

Reñé, a la permanent del Consell de Governs Locals
❘ LLEIDA ❘ El president de la Diputació, Joan Reñé, va ser no-
menat ahir membre de la permanent del Consell de Governs
Locals, un òrgan consultiu a Catalunya format per cent mem-
bres i que va quedar constituït ahir.

Rosendo Manrique
Resaltado


