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FOTO: Aj.Tàrrega I Un moment de la desfilada d'ahir a la Plaça del Carme de Tàrrega 

Tàrrega celebra els seus 
tradicionals Tres Tombs 
amb èxit de públic 
Aquesta edició ha recuperat la 
participació d'escoles de la ciutat 
Tàrrega 
REDACCIÓ 

Tàrrega va tornar a celebrar en
guany els seus tradicionals Tres 
Tombs. La ciutadania targarina no 
va faltar a la cita d'ahir a la plaça 
del Carme per gaudir de la des
filada de tractors, carros, carros
ses, muntures i exponents de la 
cultura popular targarina i forana. 
Una gran quantitat de persones 
de totes les edats, entre les quals 
destacava el públic familiar, van 
acompanyar el seguici al llarg de 

tot el recorregut, que va arren
car des de l'Espai Fassina amb la 
benedicció d'animals, tractors i 
carrosses. Enguany a la desfilada 
van participar escoles de la ciutat. 

En aquesta ocasió, la comitiva 
estava formada per tres tractors, 
cinc carretes guarnides amb mo
tius agrícoles· i reivindicatius rela
cionats amb l'actualitat local, dos 
carruatges i set cavalls i ponis, 
precedits d'elements del folklore 
local com són Lo Tossina i la Ve
rreta i els gegants i capgrossos 

Extingeixen focs en habitatges 
i locals de Lleida, Montoliu 
de Segarra i la Pobla de Segur 
Els Bombers de la Generalitat 
van apagar dissabte a la nit un 
incendi que es va originar en la 
cuina d'un pis situat en el nú
mero 173 del Passeig de Ronda 
i en la qual va cremar una paella 
i el foc va afectar la campana ex
tractora. Aquest no va ser l'únic 
incendi extingit en les darreres 
hores a la demarcació. En un lo
cal situat en el número 3 d'Hos
tal de la Bordeta i pertanyent'a 

la parròquia es va produir un al
tre incendi en el quadre elèctric 
de l'aire condicionat. Per sort, 
només es van haver de lamen
tar petits danys materials. Final
ment, els efectius del cos també 
va apagar ahir a la tarda sengles 
incendis de xemeneia. El primer 
d'aquests va tenir lloc a les 18.26 
hores en una casa de Montoliu 
de Segarra i el segon, a les 19.23 
hores, a la Pobla de Segur. 

de La Fal· lerà Gegantera, i també 
provinents d'altres indrets de Ca
talunya, com Lo Marrà de Tremp 
(que hi va participar per segon 
any consecutiu) i l'Ovella de Cas
tellví, que van desfilar al ritme 
de la música de La Follia Brass 
Band. Josep Castelló, pagès del 
poble d'Aitet, va estar el pendo
nista d'aquesta edició de la festa 
més antiga de la capital de l'Ur
gell. L'alcaldessa de Tàrrega, Alba 
Pijuan Vallverdú, va destacar l'èxit 
de la celebració. 

Un contenidor 
queda calcinat al 
carrer Indústria de 
les Borges Blanques 

Un contenidor situat en el ca
rrer Indústria de les Borges 
Blanques va quedar totalment 
calcinat dissabte a la nit per un 
incendi que es va originar en el 
seu interior. En aquest sentit, 
els serveis d'emergències van 
ser alertats del foc a les 21.00 
hores i ràpidament fins al lloc 
es van desplaçar els efectius 
del cos de Bombers de la Gene
ralitat per apagar-ho. 

FOTO: J. CI La cerimònia es va fer a l'església de Santa Teresa Jornet 

Les.Germanetes dels 
Ancians Desemparats 
celebren el 150 aniversari 
La parròquia de Santa Teresa 
Jornet del barri de Cappont de 
Lleida va celebrar ahir al migdia 
una eucaristia per commemorar 
el 150 aniversari de la Fundació 
de la Congregació de Germane
tes dels Ancians Desemparats, 
(27 de gener de 1873) de mans 
de la seva titular i filla d'Aitona. 
Alhora, es va commemorar tam
bé el 49 aniversari de la seva ca-

nonització pel Papa Pau VI, el 27 
de gener de 1974. 

La celebració religiosa va es
tar presidida per monsenyor 
Víctor Martínez i va esta r so
leminitzada per la Coral Units 
pel Cant. Així mateix, cal des
tacar que la celebració, amb 
molt component emocional, va 
comptar amb l'assistència de 
nombrosos feligresos. 
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