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La Fira d'Artistes i Activitats 
Traclicionals de T<lrrega, un exit 
Art, diss.eny i artesania omplen la 22a edició del 
certamen, la qual va estrenar una nova ubicació 
Timega , 
REDACCIO 

Tarrega va recuperar el cap de set
mana un altre deis seus principals 
esdeveniments firals després de 
la irrupció de la pandemia. La Fira 
d'Artistes i Activitats Tradicionals, 
que es va cancel·lar l'any passat, 
va renovar enguany l'exit de pú
blic 1 participació. La 22a edició 
del certamen, que es va desen
volupar del 4 al 6 de desembre, 
va atreure milers de persones i va 
certificar una vegada més el seu 
caracter referent. L'efevada aflu
encia de visitants consolida la ti
ra com una de les principals cites 
comercials i culturals de Nadaf a 
la capital de f'Urgell. 

L'activitat es va reprendre es
trenant, a més, nova ubicació al 
Pavelló del Club Natació Tarrega, 
espai que es va completar amb 

una carpa adjacent habilitada 
al carrer de La Plana. En total, 
s'oferien més de 2.000 metres 
quadrats d'exposició on es van 
concentrar més d'un centenar 
d'artistes, dissenyadors i artesans 
(molts de fes terres de Lleida), 
que van ten ir l'ocasió de donar vi
sibilitat a les seves peces, articles 
i productes d'edició única. 

la regidora de Promoció Eco
nomica, Núria Robert, va fer un 
balan<; molt positiu de la convo
catona i va posar en relleu tant 
la qualitat deis expositors partici
pants en aquesta edició com !'ele
vada afluencia de públic al lfarg 
deis tres dies de tira. Pintura, di
buix, escultura, orfebrería, foto
grafía o forja no van faltar en un 
cataleg on també van predomi
nar la cera mica, el textil, el cal<;at 
i l'alimentació artesana. Alhora 
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el programa d'activitats familiars 
va oferint nombrosos tallers de 
manualitats, maquillatge, elabo
ració de joies, elements decora
tius de Nadal o sabó casola. Així 

mateix, entra d'altres activitats, 
la gastronomía va estar present 
amb els showcookings desenvo
lupats per tres establiments de 
Tarrega: Novum, Arttapa i Niam. 

Segueix en estat 
molt crític la dona 
intoxicada en una 
casa de Bagergue 

La dona de 40 anys que va re
sultar intoxicada per una fui
ta de monoxid de carboni en 
un habitatge del Camí Pessola 
de Bagergue, a la Val d'Aran, 
segueix en estat molt crític a 
!'hospital Moises Broggi de 
Sant Joan Despí, concretament 
a la cambra hiperbarica, segons 
van dir ah ir els Mossos. L'home 
que va morir era Miguel Salís, 
cofundador de Jazztel. 

Set persones 
desallotjades per 
un incendi de 
xemeneia a Tremp 

Un total de set persones van 
haver de ser diumenge a fa 
nit desallotjades de la casa on 
vivien, al carrer Can Farga de 
Tremp, en originar-se un incen
di de xemeneia de bioetanol. 
En aquest sentit, els serveis 
d'emergencies van ser alertats 
del foca les 21.51 hores i es van 
despla<;ar tres dotacions deis 
Bombers. No va haver-hi ferits. 

Riner celebra 
la primera 
edició de la 
Fira de Nadal 

La Pobla de Cérvoles porta 

El municipi de Riner va acollir ah ir 
la primera edició de la Fira de Na
dal, una iniciativa que tenia com 
a principal singularitat el fet que 
tota !'oferta que s'hi pot trobar 
procedeix de productors de mi
cropobles. Les 15 parades es van 
instaf.lar a la Casa Gran del San
tuari del Miracle. 
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a debat el repoblament deis 
coneguts com a micropobles 
L'Associació Ve"inal La Llena - Pla
taforma Salvem la Lleida va or
ganitzar dissabt~ a la Pobla de 
Cérvoles una taula rodona en 
la qual es va tractar "el repo
blament deis micropobles gar
riguencs". A més, en ella també 
va participar Ton Lloret, histori
ador, autor del llibre Repoblem. 

L'any que vam tornar al pob/e i 
impulsor a les xarxes socials de 
la iniciativa #repoblem. Des de 
l'associació van recordar que "la 
Pobla de Cérvoles, de poc més 
de 200 habitants, es troba avui 
en dia en una situació molt vul
nerable per l'amena<;a d'un pro
jecte de macrocentral eolica". 
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