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CiU insta la Paeria 
a donar suport  
al Correllengua

política

❘ LLeiDa ❘ El grup municipal 
de Convergència i Unió ha 
presentat una moció perquè 
l’ajuntament de Lleida doni 
suport al Correllengua 2016 
“com a instrument reivindi-
catiu de la societat a favor de 
l’ús social de la llengua als 
diferents territoris de parla 
catalana i en defensa de la 
unitat de l’idioma”.

D’aquesta manera, la ini-
ciativa es presenta davant 
de la necessitat d’assumir 
“la plena normalització” de 
la llengua i per convertir el 
català “en idioma vehicular 
i comú de la nostra societat” 
com una eina de cohesió de 
les persones d’altres països 
que s’estableixen aquí.

anellatge de  
47 ocells a  
la Mitjana

medi ambient

❘ LLeiDa ❘ El taller d’anellatge 
científic d’ocells que es va 
dur a terme ahir al matí al 
parc de la Mitjana de Lleida 
va permetre anellar 47 ocells 
de 18 espècies diferents, com 
l’abellerol, el colltort o el bla-
uet. La Paeria organitza una 
vegada al mes una sessió amb 
un anellador professional 
amb la finalitat de descobrir 
com viu la fauna d’aquest es-
pai natural i veure de prop 
les espècies. 

L’estació d’anellatge d’aus 
del parc lleidatà va entrar en 
funcionament fa cinc anys 
per conèixer els ocells de la 
Mitjana i observar la seua 
evolució.

Les Borges 
premia els 
campaners

certamen

❘ Les Borges BLanqUes ❘ Les Bor-
ges Blanques va fer entrega 
dissabte a la nit dels premis 
als millors campaners del 
concurs de la localitat. Olga 
Vila, de 15 anys i de la capital 
de les Garrigues, va repetir 
el primer premi que ja es va 
emportar l’any passat en la 
modalitat de menors de 18 
anys (100 euros).  

Pel que fa als majors de 
divuit, Climent Armengou, 
de Castellar de n’Hug, es va 
emportar els 200 euros del 
premi. El segon va ser per 
a Julen Abasolo Gallaste-
gi, de Guipúscoa, i el tercer 
per a Xavier Juan Vives, de 
Cervera.

Alguns dels nens que van participar en una processó que recrea la llegenda de Sant Jaume.

gegants i bastoners van animar la multitudinària romeria pels carrers de l’eix Comercial de Lleida.
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A. S. m.
❘ LLeiDa ❘ Lleida avança cada any 
la festivitat de Sant Jaume i la 
vigília del 25 se celebra una 
romeria que protagonitzen els 
nens amb els seus fanalets. Uns 
de comprats i altres d’artesa-
nals, els fanalets il·luminen una 
processó molt arrelada a la capi-
tal del Segrià en la qual la religió 
i la cultura popular van de la 
mà, amb la presència de gegants 
i bastoners. La romeria recorda 
el contratemps que l’apòstol va 
tenir en el seu pas per Lleida, 
quan se li va clavar una punxa 
al peu i una cort d’àngels va bai-
xar del cel per guiar-lo. Al vol-
tant d’un miler de persones, la 
majoria canalla, van participar 
ahir en aquesta acolorida marxa 
pels carrers de l’Eix Comercial 
de Lleida. 

L’Associació Ilerdenca de Pes-
sebristes organitza cada any un 
concurs de fanalets i s’encarrega 
de mantenir viva una tradició 
que compta fins i tot amb una 
cançó popular pròpia. Els gua-
nyadors s’exposen a la capella 
del Peu del Romeu, edifici me-
dieval a la cantonada del carrer 
Major amb Cavallers. Els barris 
de la Bordeta i de Jaume I també 
estan de festa major coincidint 
amb Sant Jaume, de la mateixa 
manera que la Granja d’Escarp, 
on dissabte es va omplir de gom 
a gom la carpa de la plaça amb 
una actuació de l’orquestra Nu-
eva Etapa. Avui serà l’últim dia 
de festa en aquesta localitat del 
Baix Segre.

els fanalets il·luminen Lleida
La tradicional i multitudinària romeria recorre els carrers de l’eix comercial 
|| Festes de Sant Jaume a la Bordeta, Jaume I i a la Granja d’Escarp

tradicions sant jaume
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Així d’animat va estar el ball de la granja d’escarp dissabte a la nit.


