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El Corpus s’omple de color
Cervera i Guissona van engalanar el cap de setmana els carrers Fluvià i Major,
respectivament, amb les tradicionals catifes de flors mentre que a Tàrrega, la processó
va comptar amb la presència de l’Àliga i els gegants de la Fal·lera Gegantera.
Les principals protagonistes
del passat cap de setmana
van ser les tradicionals catifes de flors de Corpus, que
van omplir els carrers Fluvià
de Guissona i Major de Cervera així com d’altres pobles
de la Segarra i l’Urgell.
A Guissona, una desena
d’entitats van realitzar les
catifes de Corpus dissabte al
matí per potenciar el comerç
local. Guissona va recuperar
aquesta antiga tradició l’any
2013.
A Cervera, diferents associacions i col·lectius es van
encarregar diumenge al matí d’engalanar tot el carrer
Major amb més de 25 catifes.
Entre el material utilitzat hi
havia pètals de roses, gespa
acabada de tallar, serradures tenyides i pellofa d’arròs. Els veïns van matinar
per poder confeccionar les
catifes. A la tarda va tenir
lloc la processó seguida de
les autoritats i el seguici festiu fins a la plaça Major. Allà
es van fer els lluïments i els
balls de Cervera. La tradició de Corpus a Cervera es
remunta al 1395 i l’any 2009
el Centre Municipal de Cultura (CMC) va recuperar la
confecció de les catifes.
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Cervera. Entitats i veïns van confeccionar unes 25 catifes.
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Guissona. Les catifes es van fer dissabte per promoure el comerç.
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L’Àliga i
els gegants
presideixen la
processó de Corpus

cervera

La tradició
de Corpus
es remunta
a l’any 1395

Tàrrega. L’escenificació del ball de l’Àliga a l’interior de l’església va donar pas a la processó pel centre.
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Tàrrega va celebrar
diumenge a la tarda
la processó de Corpus
que va començar a l’interior de l’església de
Santa Maria de l’Alba
amb el ball de l’Àliga
després de la missa.
La processó va seguir
pels carrers del centre amb els gegants de
la Fal·lera Gegantera
i va culminar de nou
a la plaça Major amb
el cerimonial conegut
com acataments.
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Projecte d’emprenedoria social jove

L’impulsen un grup d’entitats targarines en
reconeixement a la figura de mossèn Josep Garriga
Un grup d’entitats targarines, en col·laboració amb
l’ajuntament de Tàrrega,
estan impulsant el projecte
Llavors de Futur. La iniciativa pretén ser un reconeixement a la figura de mossèn
Josep Garriga, rector de la
parròquia de Tàrrega durant 37 anys i impulsor de
nombroses entitats socials

de la ciutat que treballen a
favor de la inclusió i cohesió
social. Aquesta setmana es
compleix just un any de la
seva mort.
Llavors de Futur és un projecte que potencia el talent
creatiu i emprenedor dels joves targarins i proposa la creació d’una jornada d’emprenedoria social jove que està

previst que se celebri al novembre i inclogui un concurs
d’idees transformadores, inclusives i amb un impacte positiu en el territori, a més del
coneixement d’experiències
d’altres emprenedors joves.
La iniciativa es dirigeix principalment a estudiants de 4t
d’ESO dels centres educatius
de Tàrrega.

Aquesta setmana es compleix un any de la mort de mossèn Garriga.

