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Bicicletada al Palau.

AGUSTÍ SÁNCHEZ

REDACCIÓ
❘ LES BORGES BLANQUES ❘ L’aigua va
ser la protagonista en la terce-
ra jornada de la festa major de
les Borges Blanques. Una de les
activitats més esperades va ser
la del concurs d’embarcacions
per les basses del Parc del Ter-
rall. Un total de nou originals
barques, cinc de tripulants de
més de 18 anys i quatre perta-
nyents a menors, van fer les de-
lícies del públic, que no se’n
perdia detall des de la vora. Els
tripulants van haver de demos-
trar la seua habilitat amb els
rems. L’altra activitat aquàtica
de la jornada va ser el concurs
de pesca, que es va celebrar al
matí al mateix emplaçament.A
més, la jornada d’ahir va comp-
tar amb activitats per als més
petits com ra l’espectacle de
marionetes Pinotxo a l’aventu-
ra.També hi va haver sardanes,
havaneres i a la nit hi havia pre-
vist concert de rock amb els
grups LaTerrasseta de Preixens
i República Ska.

La festa major de les Borges
Blanques viurà avui l’última jor-
nada, dedicada als veïns i al Parc
del Terrall. El dia començarà
amb una gimcana popular.A les
12.00 hores, tindrà lloc un con-
cert de jazz.Tampoc hi faltaran
la sessió de ball, un escala en

Mariners d’aigua dolça a les Borges
La capital de les Garrigues va celebrar ahir la tercera jornada d’una festamajor que finalitzarà avui
|| Les basses del Parc del Terrall van acollir ahir el concurs de pesca i el d’embarcacions
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Els hereus i pubilles que es van reunir diumenge a Rosselló.

hi-fi de les entitats, un dinar po-
pular i un sopar que organitzen
els joves.

D’altra banda, moltes altres
poblacions també han celebrat
aquest cap de setmana passat

les festes. S’ha de destacar la
Trobada d’Hereus i Pubilles que
va tindre lloc diumenge a Ros-
selló amb motiu de la festa ma-
jor de SantAntolí. La trobada
va reunir més de mig centenar

de participants. Bellaguarda,
a les Garrigues, va celebrar la
Festa de les Paelles i al Palau
d’Angesola hi va haver la Ci-
cloturiscat, una marxa popular
amb més de 300 participants.

Algunes de les embarcacions que van ‘solcar’ la bassa del Terrall.

Bellaguarda també va celebrar les festes.
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