16 COMARQUES
Balaguer
acollira
la Fira
d'Entitats
diumenge
L'Area de Serveis Socials del
Consell Comarcal de la Noguera a través del Pla d'Acció Comunitaria Inclusiva, i amb la
coHaboració de la Paeria de
Balaguer organitza la Fira Entitats22 aquest diumenge de les
10.00 h a les 13.30 h a la pla(;a.
Mercada! de Balaguer. Aquesta
tira fa més de 20 anys que se
celebra a la ciutat i la finalitat és
donar a coneixer el teixit assoCiatiu de Balaguer i crear xarxa
a través d'un matí de parades,
activitats, tallers, demostracions, exposicions, actuacions, .
i jocs infantils adre(;ats a tata la
ciutadania balaguerina i de la
Noguera.
Aquest any destaca el Concurs
Gastronomic "Descobrint nous
plats", al qual qualsevol persona pot presentar-se amb un
plat cuinat.
Un jurat format per diferents restauradors de Balaguer
escolliran el millar plat.
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La Pobla de Segur celebra el
primer festival gastronómic
El certamen es tara aquest dissabte a la zona de
la Serradora i vol potenciar el producte local
La Pobla de Segur
ACN
La Pobla dé Segur (Pallars Jussa)
acollira aquest dissabte la primera edició del festival gastronomic
'Vianda', que se celebrara a la zona de la Serradora. L'objectiu del
certamen, que s'havia de dur a
terme al2020 i es va haver d'ajornar perla pandemia, és potenciar
el producte local i de proximitat.
Així, el programa té com a plats
forts diverses demostracions
de cuina i tasts gastronomics, a
més d'un esmorzar i actuacions
musicals i infantils. Un d'aquests
'showcookings' anira a carrec del
cuiner del programa 'Cuines' de
TV3 i conductor del programa
'Joc de Cartes', Marc Ribas. Mentre, a l'anomenat 'Espai Brasa', el
públic podra comprar als productors locals les hamburgueses que

hauran preparat i cuinar-les ells
mateixos a la brasa.
Durant la jornada hi haura
unes dotze parades amb productors del Pallars Jussa, el Pallars Sobira, I'Ait Urgejl i I'Aita Ribagor(;a,
i a I'Espai Brasa hi seran presents
cinc productors locals. L'alcalde
de la Pobla de Segur, Marc Baró,
va explicar ahir que, en aquesta
primera edició, s'ha buscat que
"!'hamburguesa de kmO" fos la
protagonista. En aquest sentit,
va afegir que el festival "és una
oportunitat per gaudir de les empreses que estan relacionades
amb .el sector carni, i veure que
fan, a més de donar el valor afegit
al territori".
Per la seva banda, el regidor
de Promoció Economica del consistori de la localitat pallaresa, Josep Maria Tirbió, va explicar que
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han escollit el nom de 'Vianda'
per al festival perque és una paraula que ve del frances i que vol
dir carn.
"Al Pallars pero, vianda s'as-

socia a un tipus d'escudella que
s'elabora aquí feta amb carn de
gallina, porc, botifarra, cansalada,
fideus, col, patates, fesols i peres", va indicar.

El festival d'humor 'Memefest',
es fara del 5 al 8 d'octubre i
retra homenatge a 'Plats bruts'
El certamen esta organitzat per Agrat Tarrega
Tarrega
REDACCIÓ
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Fraga organitza una
ruta sobre graffitis i una
degu-stació de mels locals
El darrer cap de setmana
d'aquest mes tornaran a unirse
els productes autoctons i les rutes turístiques en una proposta
per a tots els públics a la població de Fraga.
Seguint amb el projecte
d'unir cultura, patrimoni i gastronomía que esta desenvolupant !'Oficina de Turisme de
l~juntament de Fraga, el darrer
cap de setmana de cada mes es

presenta una nova cita per a visitar i coneixe r millor la ciutat i
els productes locals. La proposta de setembre recorrera la Ruta
de Graffitis de Fraga i finalitzara
amb una degustació de mels de
la zona.
Al mes d'agost la proposta
va unir la fruita dol(;a i les rutes guiades pels llocs més emblematics del case antic fragatí,
segons informa I'Ajuntament.

Del S al 8 d'octubre, Tarrega es
convertira en la capital de !'humor amb la celebració de la 4a
edició de Lo Memefest, el Festival
d' Humor de Ponent organitzat
per I'Associació Agrat. El certamen continua creixent i enguany
retra homenatge a Plats Bruts, la
celebre sitcom catalana que es
va deixar d'emetre ara fa 20 anys pero que encara continua sent
un referent en el panorama de
!'humor catala. A més, també es
comptara amb l'emissió del podcast d'humor La Ruina, un deis
més escoltats a nivel! mundial,
i un debat-vermut sobre que fa
riure als catalans amb figures
destacades com Osear Andreu o
Natza Farré.
Així ho van donar a coneixer
ahir a la tarda davant els mit- .
jans de comunicació membres
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de l'organització del certamen
i el regidor de Cultura de Timega, Carlos Vílchez.EI festival, que
compta amb el suport de la Regídoria de Cultura de I'Ajuntament
de Tarrega i de l'lnstitut d'Estudis

llerdencs (IEI), posa a la venda les
entrades aquest dilluns a les 8 del
vespre al web www.agratickets.
cat per als espectacles de pagament com La Ruina (10 euros) i La
nit deis monolegs (10 euros).

