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REDACCIÓ
❘ LLEIDA ❘ La 22a edició de la Fira 
d’Àger va reunir prop de quatre 
mil persones al llarg del cap de 
setmana. El recinte firal va obrir 
ahir amb uns vuitanta exposi-
tors dedicats majoritàriament 
a alimentació i productes d’ar-
tesania. Tanmateix, el programa 
d’activitats va començar dijous 
passat, a l’inici del pont festiu, i 
va incloure concerts, un recital 
poètic i exposicions de pintura 
i escultura. Així ho van expli-
car fonts municipals, que es van 
mostrar satisfetes per la bona 
afluència de públic, similar a la 
d’anys anteriors.

L’acte inaugural de la fira el 
va presidir l’actor Queco No-
vell, conegut per les paròdies 
de polítics com Mariano Rajoy 
i Carles Puigdemont al progra-
ma televisiu Polònia. Ho va fer 
sense caracteritzar-se com cap 
dels personatges públics que 
imita en pantalla. Juntament 
amb les parades dedicades a la 
venda de formatges, embotits, 
olis i altres productes, el públic 
va poder assistir a demostraci-
ons d’una desena d’oficis antics, 
que anaven des de la forja de 
metalls i la talla de fusta fins a 
la fabricació de cadires i el te-
nyit de teixits. Així mateix, els 
assistents van poder participar 
en tallers dedicats a la forja, en 
l’estampació amb elements ve-
getals i en la cal·ligrafia antiga. 

També van poder visitar l’antiga 
farmàcia Montardit, convertida 
en un museu, i els nens van dis-
posar d’un espai dedicat a jocs 
tradicionals.

Actes musicals
Una degustació de cerveses 

artesanals i concert a càrrec de 
la banda Mazoni divendres, i 
una actuació musical a càrrec 

de Muchacho y sus Sobrinos dis-
sabte, en el marc d’una nit dedi-
cada a la rumba, van precedir 
la celebració de la fira. També 
dissabte va tenir lloc un reci-
tal poètic que va servir com a 
presentació per al llibre Versos 
per la Llibertat. Des de dijous i 
fins ahir diumenge es va poder 
veure una exposició de pintures 
i escultures dels artistes Toni 

Camarasa i Víctor Pedra a la seu 
de l’ajuntament.

La Fira d’Àger va concloure 
a la tarda aquesta vintena edi-
ció del certamen en un cap de 
setmana de pont en què dife-
rents municipis de Lleida han 
atret també nombrosos visitants 
amb celebracions dedicades a 
l’oli d’oliva (més informació a 
la pàgina 19)

Nombrosos visitants ahir al recinte de la fira d’Àger.

JEP BOSCH

Àger atreu 4.000 persones amb una 
fira envoltada d’activitat cultural
Amb vuitanta expositors de tota mena de productes i un extens programa previ 
|| Tres dies de música, exposicions i poesia van precedir l’obertura del recinte

MUNICIPIS FIRES

Mobilització 
contra línies 
elèctriques

ENERGIA

❘ LLEIDA ❘ La plataforma uni-
tària contra l’autopista elèc-
trica, que reuneix veïns i 
institucions d’Osca i de la 
comarca del Pallars Jussà, 
organitzarà una assemblea 
el dia 15 al poble d’Aulàs 
(Tremp) per abordar els 
projectes de repotenciació 
de línies elèctriques com la 
d’alta tensió entre Escalona i 
Foradada del Toscar i el de la 
subestació elèctrica d’Isona. 
L’entitat considera que és el 
primer pas per a la línia de 
molt alta tensió Peñalba-Ar-
nero-Isona, coneguda com la 
MAT del Pallars.

Les eleccions es 
perfilen per al 
dia 7 d’abril

ANDORRA

❘ ANDORRA LA VELLA ❘ El dia 7 
d’abril es perfila com a data 
per a les pròximes eleccions 
generals a Andorra, la qual 
cosa representaria dissoldre 
el Consell General a finals 
del mes de febrer després de 
l’aprovació dels pressupos-
tos. Segons va publicar ahir 
el Diari d’Andorra, els termi-
nis que estudia l’Executiu an-
dorrà descarten celebrar els 
comicis una setmana abans, 
el 31 de març, perquè la cam-
panya electoral coincidiria 
amb la celebració de la Copa 
del Món d’esquí.
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