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Balaguer ‘descobreix’ la  
seua comunitat musulmana
Centenars de veïns a la jornada de portes obertes de la mesquita 
|| Per conèixer els costums i tradicions del col·lectiu

municipis religions

La comunitat islàmica de Balaguer va donar a conèixer costums, tradicions i religió.

amaDo forrolla

r. r.
❘ balaguer ❘ Centenars de veïns 
de Balaguer van respondre 
ahir a la crida de la comuni-
tat islàmica de la localitat, que 
va organitzar una jornada de 
portes obertes a la mesquita 
i va mostrar als visitants els 
costums i tradicions del Mar-
roc i altres països àrabs. Allà 
van trobar demostracions so-
bre com es prepara el cuscús, 
degustacions de te i pastes, ta-
tuatges temporals amb henna 

i van veure els seus noms es-
crits amb cal·ligrafia àrab, de 
mans de dos joves descendents 
d’immigrants, nascudes a Ca-
talunya i que havien après la 
cal·ligrafia àrab a la capital de 
la Noguera. Nombroses per-
sones van visitar la mesquita i 
van formular preguntes sobre 
l’islam, mentre que el dinar 
popular va reunir prop de mig 
miler de persones, segons els 
organitzadors. Els visitants van 
poder veure la recreació d’una 

boda àrab i una altra berber, 
mentre que una parada oferia 
a dones fotografiar-se amb un 
vel sobre els cabells sota el tí-
tol “Posa’t guapa”. La jornada 
es va iniciar cap a les 11.00 i 
havia d’acabar a les 15.00 h, 
encara que els organitzadors la 
van prolongar fins a les 17.00 h, 
davant d’una afluència de pú-
blic superior a les expectatives. 
Van assistir-hi representants de 
l’ajuntament i del consell de la 
Noguera.

Fira Q rep 
milers de 
persones en la 
segona jornada
La fira premia els 
millors estands

fires balaguer

❘ balaguer ❘ Milers de persones 
van passar ahir pel recinte de 
Fira Q de Balaguer, que va 
rebre una afluència de públic 
molt superior a la de dissabte, 
a pesar de la pluja a la tarda. 
Desfilades de moda i un con-
curs de cuina es van sumar a 
les degustacions de productes 
alimentaris de proximitat i a 
les conferències i tallers sobre 
alimentació i hàbits saludables. 
El certamen, que es va inau-
gurar dissabte passat, tancarà 
aquesta tarda a les 20.30 hores 
les portes al públic. 

Davant dels dos dies d’edi-
cions anteriors, en aquesta edi-
ció es prolonga a tres de forma 
excepcional per tal d’aprofi-

tar el pont festiu del Primer 
de Maig.

Premis als expositors
Durant la jornada es van en-

tregar els premis de la fira als 
millors estands. El del sector 
comercial va ser per a la fir-
ma It’s Only, i el de restauració 
va distingir l’Associació Gas-

tronòmica Amics de l’Ibèric. 
Gamma Farré va ser premiada 
pel millor espai d’exposició de-
dicat a construcció i habitatge, 
mentre que Miquel Motors es 
va emportar el guardó del sec-
tor d’automoció. L’Associació 
d’Apicultors Lleidatans va ser 
premiada en la categoria de 
productes de proximitat.

ajuntament De balaguer

Desfilada de moda al recinte de Fira Q de Balaguer.

Ciclistes ahir al punt de partida dels circuits.

municipis equipaments esportius
ajuntament De rosselló

r. ramírez
❘ rosselló ❘ Uns setanta ciclis-
tes van estrenar ahir les rutes 
per a descensos de BTT de 
Rosselló. Es tracta de vint-i-
una trialeres senyalitzades 
amb diferents nivells de di-
ficultat que, a més d’afavorir 
la pràctica d’aquest esport, 
hauran de facilitar que els 
aficionats a la bicicleta com-
parteixin la serra amb els ca-
çadors i posar fi a conflictes 
entre els dos col·lectius.

Membres de la Societat 
de Caçadors van assistir a la 
inauguració juntament amb 
clubs ciclistes de Rosselló i 
Lleida i membres de l’ajun-
tament, que ha condicionat 
aquests recorreguts de BTT. 
L’alcalde, Josep Abad, va 
destacar aquest fet com una 
mostra del compromís de les 
dos parts per fer compatibles 

les respectives activitats a la 
serra.

Aquesta regulació arriba 
després de l’aparició fa més 
d’un any de trampes per als 
ciclistes, en forma d’obsta-
cles o de cables tibats per so-
bre del nivell de terra. Van 
reaparèixer posteriorment 
i van ser objecte de denún-
cies de ciclistes davant dels 
Mossos d’Esquadra. Els caça-
dors, per la seua banda, van 
expressar la seua repulsa i es 
van oferir a col·laborar per 
eradicar-les. Els nous circuits 
de BTT són fruit d’aquest 
compromís. Una vegada se-
nyalitzades les zones de pas 
de bicicletes, els caçadors 
hauran d’evitar disparar als 
voltants. Així mateix, l’ajun-
tament podrà tancar recorre-
guts a les zones on es portin 
a terme caceres.

rosselló estrena circuits 
de btt perquè ciclisme  
i caça siguin compatibles

Els sindicats es 
manifesten avui per 
reclamar salaris justos

economia primer de maig

❘ lleiDa ❘ Quaranta anys des-
prés de la seua legalització, 
els sindicats sortiran avui, 
Primer de Maig, de nou al 
carrer per exigir a la patronal 
un pacte salarial i al Govern, 
la derogació de les reformes 
laborals, cosa que hauria de 
permetre tenir uns salaris i 
llocs de treball dignes. Sota 
el lema “No hi ha excuses. Al 
carrer”, els principals sindi-
cats, UGT i CCOO, han con-
vocat setanta-tres manifes-
tacions a totes les capitals de 
província i ciutats espanyoles 
més importants per reivindi-
car una ocupació estable, sa-
laris justos, pensions dignes i 
més protecció social. A la de 
la capital del Segrià, hi assis-
tirà Pedro Sánchez, precan-
didat a secretari general del 

PSOE, i està convocada a les 
12.00 a la plaça del Treball 
i discorrerà fins a la rambla 
Ferran. Després, Sánchez 
participarà en un acte amb 
militants al local social de la 
partida de Butsènit. 

Els sindicats UGT i CCOO 
consideren que el creixement 
econòmic “ha d’arribar a to-
tothom” i, per aquest motiu, 
reclamen que “s’ha de crear 
una ocupació estable i de 
qualitat, millorar els salaris 
i reforçar les xarxes socials 
de protecció social”. “L’eco-
nomia creix, però no els drets 
laborals i socials”, subratllen. 
Per la seua banda, la CGT 
també ha convocat mobilit-
zacions a la quatre capitals 
catalanes sota el lema ‘“Pas-
sem a l’ofensiva”.


