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A. GUERRERO
❘ SORT ❘ Els turistes que aquests
dies estiuegen al Pallars Sobi-
rà, i més concretament a Sort,
poden disfrutar fins demà d’un
altre atractiu turístic: el Mercat
Pagès. Un mercat que arriba a
la vintena edició i que està or-
ganitzat per una associació d’ar-
tesans que durant els mesos de
juliol i agost visiten diferents
llocs del Pirineu.

El Mercat Pagès va obrir les
portes ahir al matí i està ubicat
al llarg de l’avinguda Comtes
del Pallars, al centre de la capi-
tal del Sobirà. Els organitzadors
preveuen que durant aquests
tres dies hi passin centenars de
persones, especialment turis-
tes, ja que la temporada turís-
tica d’estiu es troba en el punt
més àlgid i la previsió d’ocupa-
ció a la zona, tant en hotels com
en cases rurals o càmpings,
se situa al voltant del 85 per
cent.

A la mostra, els visitants hi
poden trobar des de ferrers fins
a teixidors passant per ceramis-
tes, terrissers, cistellers i orfe-
bres que cada jornada oferei-
xen demostracions d’aquests
ancestrals oficis.També poden
participar en els tallers que s’hi
organitzen.

Així, per exemple, una de les
novetats d’aquesta edició són

Unmercat pagès de Sortmolt turístic
La capital del Pallars Sobirà acull fins demàunanova edició d’aquestamostra d’artesans del Pirineu
|| Ubicat a l’avinguda Comtes del Pallars, és l’atracció demolts turistes
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Una visitant observant una parada de sabons.
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Salut. Els cribratges de càncer detecten més
de vuitanta casos a Lleida durant el 2012.
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Defuncions.Mor el fotògraf Oriol Maspons,
que va retratar l’ambient de postguerra.
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AMADO FORROLLA

El mercat té lloc a l’avinguda Comtes del Pallars.

els tallers de terrisseria del mes-
tre artesà Llucià Comes. Una
activitat gratuïta per als més pe-
tits i els participants de la qual
es poden emportar un record
del Mercat Pagès que han fet
amb les seues pròpies mans.

La mostra també compta

amb la participació d’artesans
d’altres especialitats com l’en-
quadernació, l’elaboració de sa-
bons o joguets tradicionals.

Tampoc falten a la cita les pa-
rades amb productes alimenta-
ris de la terra com els vins, els
formatges o els embotits. En

aquest sentit, s’ha de desta-
car la presència de Manel Pla
Gean, mestre artesà formatger
que aquest any ha rebut el di-
ploma deMestreArtesàAlimen-
tari que atorga el departament
d’Agricultura de la Generali-
tat.

LESCLAUS

Tallers de ceràmica
❚ Els més petits poden participar
de forma gratuïta en els tallers de
ceràmica que organitza el mestre
artesà Llucià Comes fent les seues
pròpies obres.

Mestre formatger
❚ Destaca la presència del mestre
formatger Manel Pla Gean, recone-
gut recentment per la Generalitat
amb el diploma de Mestre Artesà
Alimentari.

Els teixidors no falten a la cita.
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Els participants fan demostracions dels seus oficis.
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