
28 Segre 
Dilluns, 13 d’abril del 2020

guia
www.segre.com/guia

➜tradicions cultura

Pandèmia. L’empresa lleidatana Serveto 
reparteix material de protecció als hospitals.
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Cultura. Propostes de sèries i pel·lícules per 
veure a les plataformes digitals.
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redaCCió
❘ LLeiDa ❘ Les comarques de Llei-
da mantenen viva la tradició de 
les caramelles del Diumenge de 
Pasqua, que aquest any també 
s’han hagut d’adaptar a la cri-
si sanitària del coronavirus i 
les restriccions de mobilitat de 
l’estat d’alarma. Malgrat que 
algunes localitats com Castell-
serà aquest any han optat per 
suspendre l’activitat, moltes 
d’altres han fet volar la imagi-
nació per conservar, malgrat el 
confinament, una de les tradici-
ons més antigues de tot Catalu-
nya. A Verdú, el músic Eduard 
Boleda va agafar la iniciativa 

i, acompanyat de dos dels seus 
fills, va començar a cantar a tra-
vés dels altaveus instal·lats al 
balcó de casa. 

La resta de veïns també es 
van sumar a la iniciativa i, des 
dels balcons i finestres van can-
tar, entre altres cançons, mones 
de Pasqua i una versió contra 
el coronavirus de l’Al·leluia 
de Leonard Cohen, ideada per 
Eduard i Flavià Boleda. 

D’altra banda, la Coral Infan-
til Mestre Güell de Tàrrega va 
optar per fer una crida a les xar-
xes socials animant la ciutada-
nia a cantar des dels seus domi-
cilis, gravar-se en vídeo i com-

partir-ho per les xarxes socials. 
També de forma telemàtica van 
cantar l’Orfeó Nova Solsona, 
la Coral Infantil Nova Cerve-
ra i veïns de la Pobla de Segur, 
que van fer una retransmissió 
en directe a través de YouTube. 
Així mateix, l’alcalde del Palau 
d’Anglesola, Francesc Balcells 
i dos veïns més van cantar al 
centre d’aquesta localitat del Pla 
d’Urgell, abillats amb màsca-
res i respectant la distància de 
seguretat. 

Artesa de Segre, Tremp, Vi-
lanova de Bellpuig, Guissona 
també van cantar caramelles, 
entre altres municipis.

Les caramelles 
guanyen el virus
Desenes de localitats lleidatanes mantenen viva la tradició 
malgrat el confinament || Recital a través de les xarxes o 
des dels balcons, algunes de les iniciatives

Una família de la granja d’escarp, amb la mona al balcó. Una clienta comprant una mona a Mollerussa.

Un regidor i l’alcalde del Poal, rafel Panadés, entreguen a dos petits els ous de Pasqua.

acn

n L’ajuntament del Poal va 
entregar ahir desenes d’ous 
de Pasqua als veïns més pe-
tits. Per garantir que cap nen 
no es quedés sense la mona, 
o almenys una figura de xo-
colate, a causa de les restric-
cions de mobilitat, l’alcalde 

Rafel Panadés i tres regidors 
van entregar aquests dolços 
a un total de 73 nenes i nens 
menors de dotze anys que, a 
canvi, van entregar un dibuix 
d’un ou de Pasqua. 

Segons Panadés, la inicia-
tiva va sorgir després de la 

suspensió de les festes del Ro-
ser, que se celebra a principis 
de maig. L’ajuntament tenia 
previst destinar una part del 
pressupost de la festa a acti-
vitats infantils, que ara s’han 
destinat per comprar més de 
70 d’aquests ous.

El Poal reparteix ous de Pasqua a més de 70 nens
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Veïns del Palau d’anglesola 
cantant caramelles.

a Vilanova de Bellpuig, recitals des dels balcons. Mar i aina amb la seua mona a la granja d’escarp.
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