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Unmoment del repartiment dels entrepans preparats en el marc de la matança d’Artesa de Segre.

AJUNTAMENT D’ARTESA DE SEGRE

Dosmil entrepans
de llonganissa a la
matança d’Artesa
Isona, Gualter, Organyà i Sort, també
amb festes gastronòmiques de Carnaval

❘ ARTESA DE SEGRE ❘ La zona de les
Sitges d’Artesa de Segre és una
altra de les cites ineludibles del
dimarts de Carnaval lleidatà,
que també compta amb festes
gastronòmiques a Isona—on se
celebra la Guixa—, a Sort,Gual-
ter i Organyà (aquí va tindre lloc
dilluns). Fidels a una tradició
que ja compta amb més de 30
anys d’història, uns 2.000 en-
trepans es van repartir ahir a la
tarda en el berenar popular
d’Artesa (menys que en anys
anteriors, segons l’ajuntament),
que des de primera hora del ma-
tí van elaborar 30 voluntaris a
base de llonganissa i botifarra
cuinades a la brasa. Per fer-ho,
i com cada any, es van matar
cinc porcs a partir dels quals es
van elaborar els embotits, en
una zona a l’aire lliure perquè
tots els curiosos poguessin atan-
sar-s’hi i observar la preparació
del berenar. Les racions, que van
costar dos euros, es van comen-
çar a servir a partir de dos
quarts de sis de la tarda, acom-
panyades de pa, oli i vi en un
acte que va comptar amb la par- L’elaboració dels entrepans va començar a primera hora del matí i va anar a càrrec de 30 voluntaris.
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ticipació de la vicepresidenta
del Parlament,Anna Simó.Tota
la carn que sobra de la prepara-
ció del berenar, com ja és tradi-
ció, es dóna al menjador de la
residència.

AGENDAPERAVUI

Lleida
❚ 19.30: Enterrament de la sar-
dina des de la plaça de l’Ereta. La
comitiva recorrerà els carrers Bis-
be, Palma i Major fins a la plaça
de la Paeria, on es llegiran les úl-
times voluntats de Pau Pi.

Solsona
❚ 20.00: Al nucli antic, processó
i enterrament. A les 21.00 hores,
focs artificials i a les 22.00, des-
penjada del ruc.

La Seud’Urgell
❚ 20.00: Des del passatge de la
Missió, processó. A les 20.30 ho-
res, a la plaça Joan Sansa, crema-
da del Carnestoltes, enterrament
de la sardina i sardinada popular.

Esterri d’Àneu■ Un grup de dones d’aquesta localitat
del Pirineu lleidatà, durant la preparació de la tradi-
cional paella del dilluns de Carnaval.

Sort■ A la capital del Pallars Sobirà el dimarts de
Carnaval es va celebrar amb la segona mostra de vins
i formatges i la calderada amb 500 assistents.

Organyà■ La localitat d’Organyà va celebrar dilluns
el tradicional Ranxo amb un gran poder de convoca-
tòria a la plaça de les Homilies.

Gualter■ El nucli de Gualter, a la Baronia de Rialb, va reunir ahir unes 200 per-
sones a la plaça per degustar el tradicional Ranxo del dimarts de Carnaval.Tam-
bé hi van assistir algunes autoritats polítiques.

Isona■ El dimarts de Carnaval també es va celebrar a Isona amb la Guixa, una
mena d’escudella a base de carn de porc, fideus, cigrons, carabassa i arròs. Els in-
gredients els recullen dissabte casa per casa en l’anomenada plega.
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