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EDGAR ALDANA

ASSOCIACIÓ ALBA

Participants del camp internacional i inclusiu a Llesp.

Camp de treball de
l’Associació Alba a Llesp
Alguns lleidatans van optar per l’estany d’Ivars i Vila-sana per seguir la pluja d’estrelles.
ESTHER CARMONA

Primers albiraments en la nit gran
de les llàgrimes de Sant Llorenç
SANTI COSTA DOMINGO

❘ LLEIDA ❘ Les llàgrimes de Sant
Llorenç van fer acte de presència en la nit de major afluència
de meteors creuant el cel. Desafortunadament, en alguna zones de la província de Lleida
estava previst que els núvols

fessin acte de presència i dificultessin la visió del fenomen
astronòmic.
Malgrat que la nit de més activitat astronòmica ja ha passat, els Perseids continuaran
il·luminant el cel, encara que
en menor mesura que les nits

anteriors, fins al 24 d’agost
aproximadament.
Per poder disfrutar d’aquest
fenomen, els experts recomanen contemplar la volta celeste en un lloc allunyat dels nuclis urbans i mirar en direcció
al nord-oest.

❘ LLESP ❘ L’Associació Alba de
Tàrrega ha organitzat un
camp de treball internacional i inclusiu a Llesp, localitat del Pont de Suert, que
acull joves de 17 nacionalitats diferents i persones amb
discapacitats. Els participants
faran les tasques de manteniment dels camins tradicionals i diferents treballs al centre cívic de Llesp.
En total, s’hi han apuntat
24 nois i noies de països com
Mèxic, el Japó, França, An-

Senterada

| Festa major

Comiat amb melodia
UNA SESSIÓ DE BALL TANCA EL PROGRAMA, PLE DE TORNEJOS, CURSES,
CONCURSOS, HAVANERES O UNA NIT JOVE AMB RUMBALBAR I MÖNDO LOCO
A. SENTERADA

Els competitius de mena tenen
cita a Senterada.A redós de la
festa major, podran mesurar
forces en tornejos de parxís,
futbolí i tenis taula, curses ciclistes, pedestres o de natació
i vòlei. O bé lluir perícia rebostera tot prenent part en el concurs de pastissos. Entre prova i
prova, disfrutaran amb les cucanyes, cercaviles, havaneres o
amb el cine a la fresca, on projectaran els Mostremp sobre
Rodes 2015. I acabaran de cremar energies a les revetlles de
Nit i Dia i NewYork, o a la Nit
Jove, que portarà a escena als
Rumbalbar, Möndo Loco i DJ
Random.

glaterra o Alemanya, 5 de la
mateixa població de Llesp i
3 discapacitats de l’Associació Alba.
S’allotjaran durant dos setmanes a la Casa de Colònies
Vall de Boí -Verge Blanca al
Pont de Suert, per on començaran la neteja de camins
propers a les instal·lacions i
la recuperació de camins
històrics danyats. Segons
l’associació, el camp de treball també té un objectiu cultural i de donar a conèixer
l’Alta Ribagorça.

DIJ0US 13

DIUMENGE 16

17.00 Torneig de parxís, futbolí i tenis taula.
18.30 Vespre cultural.
22.00 Cine a la fresca.
Projeccions de Mostremp sobre Rodes 2015.

12.00 Cursa ciclista.
18.00 Concurs de pastissos Senterada Poker Stars. Senterada versus
Pobleta.
20.00 Ball de tarda amb l’orquestra
New York.
22.00 Sopar popular.
23.00 Ball de nit amb l’orquestra
New York, que posarà el punt final a
la festa.

DIVENDRES 14
10.00 Cursa popular.
16.30 3 x 3 vòlei.
17.30 Cursa ciclista infantil.
19.00 Bingo pallarès.
00.30 Inici de la nit jove amb els
grups Rumbalbar, Möndo Loco i DJ
Random.

DISSABTE 15

Dia i Nit i New York amenitzaran les revetlles.

12.00 Missa.
12.45 Ball de Sant Ferriol.
13.00 Curses de natació.
17.00 Cucanyes.
20.00 Cercavila.
23.00 Havaneres.
00.30 Ball amb l’orquestra Dia i Nit
i una discomòbil.

Möndo Loco actua divendres.

