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PAERIA

Unes 5.000 visites a la Fonoteca de l’Auditori ■ La Bibliote-
ca-Fonoteca de l’Auditori Municipal Enric Granados de Lleida 
va rebre prop de 5.000 visites al llarg del curs 2014-2015.

PAERIA

❘ LLEIDA ❘ La Paeria 
i l’Antisida Llei-
da han posat en 
marxa l’exposició 
Drogues i què? 
La mostra es pot 
visitar al Centre 
de Recursos Ju-
venils La Palma 
fins al pròxim dia 
18 de març. S’hi 
preveu la visita 
d’uns 1.500 joves.

Exposició 
‘Drogues i què?’ 
de la Paeria i 
Antisida Lleida

REDACCIÓ
❘ ALMACELLES ❘ Un dels actes més 
esperats de la tradicional Festa 
de l’Aigua d’Almacelles, que la 
localitat del Segrià celebra des 
de divendres i fins dimecres, és 
la desfilada i concurs de carros-
ses i comparses, una de les rues 
més antigues i amb més tradició 
de tot Catalunya. Ahir es va ce-
lebrar l’edició número 61, que 
va ser seguida per unes 5.000 
persones.

El concurs va comptar amb 
la participació d’una vintena de 
carrosses i tres comparses no 
només de la localitat, sinó tam-
bé arribades de la ciutat de Llei-
da, Alguaire, Almenar, Alcar-

ràs, Albelda i Sanui. Un públic 
d’allò més entregat va gaudir 
d’una festa amb la música i el 
color que va aportar la desfila-
da d’aquest any, amb un temps 
ideal que va permetre que l’ac-
te central de la festa lluís amb 
les seues millors gales. Aquest 
any van presidir l’acte, a més 
de les autoritats locals, l’alcalde 
de Torrefarrera, Jordi Latorre, 
com a màxim representant de 
la localitat, municipi convidat 
d’aquest any com un dels inte-
grants de la zona regable del 
canal d’Aragó i Catalunya. En 
aquest sentit, cal recordar que 
la Festa de l’Aigua commemo-
ra l’arribada de l’aigua a través 

d’aquest canal i que va tenir lloc 
el 2 de març de l’any 1910. La 
carrossa guanyadora d’aquesta 
edició va ser El jardí de les de-
lícies, dels residents del centre 
assistencial Sant Joan de Déu 
d’Almacelles. En la categoria de 
comparses, el primer premi va 
ser per a la Banda de Tambors i 
Bombos de Sanui. El segon clas-

sificat va ser el grup Batucada 
Batzac d’Almacelles i la com-
parsa Més que Festa de Lleida 
va completar el podi.

Els veïns d’Almacelles també 
van poder gaudir al matí amb la 
trobada de motos Harley-Da-
vidson, amb prop de trenta 
motos d’aquesta mítica mar-
ca nord-americana. Els parti-
cipants van fer un recorregut 
per l’interior de la localitat i van 
acabar al Museu, on es pot vi-
sitar una exposició que explica 
la història i les principals ca-
racterístiques d’aquesta marca. 
També es va celebrar un concurs 
sardanista i l’edició número 22 
del Concurs de Pintura Ràpida.

Una de les carrosses que van participar en la desfilada pel centre de la localitat.

ÒSCAR MIRÓN

Nens van desfilar acompanyats pels seus pares.

Una de les comparses que van participar en el concurs.

ÒSCAR MIRÓN

ÒSCAR MIRÓN

LLEURE TRADICIONS

Almacelles vibra amb la Festa de l’Aigua
Unes 5.000 persones presencien la 61a edició d’una rua que va comptar amb una vintena de carrosses 
i tres comparses || Amb participants de Lleida, Alguaire, Almenar, Alcarràs, Albelda i Sanui

COMMEMORACIÓ

Es commemora l’arribada 
de l’aigua el 2 de març de 
l’any 1910 gràcies al Canal 
d’Aragó i Catalunya

AGENDA

Dimarts, 1 de març
❚ A partir de les 20.00 ho-
res, tindrà lloc la presentació 
del llibre 50 anys d’Arca. A 
la sala d’actes del Museu.

Dimecres, 2 de març

❚ A les 11.00 hores, missa can-
tada a l’església de la Mercè, 
presidida pel bisbe de Lleida. A 
les 12.00 hores, projecció d’una 
pel·lícula d’animació infantil. 
A les 17.30 hores, concert amb 
l’orquestra Maravella i ball a 
partir de les 19.30 hores.


