un homenatge
per part de tot
I ..ajuntament, que va voler desitjar-li la
millor sort en aquesta nova etapa de la
seva vida,

A l'homenatge, Víctor Orrit va destacar,
en el seu parlament, la tasca feta al llarg
de molts anys dins la brigada municipal,
una tasca a la fosca, però constant.
A l'acte van assistir els regidors i els
companys d e 1 persona 1··mumctpa 1·t I-1
va ser lliurat un distintiu amb l'escut
de Tremp, una reproducció de la creu
de terme i la gratificació econòmica
habitual als membres de l'ajuntament
•
que es retiren.
I

EL CARNA VAL TORNA A SER
UN ÈXIT A TREMP
Un nou any el Carnestoltes va a tornar
a ser un èxit de participació a la ciutat,
amb la celebració dels diferents actes
fets per aquest motiu.
Els actes es van iniciar el dissabte, dia
17, a 2/4 de 9 de la tarda, amb
l'arribada del pregó, a càrrec del grup
Truc de Retruc, posterior a la tradicional
desfilada de disfresses; i a la nit; per
suposat, va tenir lloc el ball de disfresses,
que va aplegar més de mil persones.
Els ac s van continuar el diumenge
amb I celebració del ja tradicional
carr av ,I infaltil que va tornar a
combreg r UI·· gran nombre de nens de
la Íocalit t, i que va tenir com un dels
actes principals la farinada, a la plaça

Capdevila.
E IS actes van continuar el dimarts amb
la calder a, la recollida i la celebració

Ramiro Ribera va rebre l'homenatge de tots els companys de la brigada municipal.

horaris de tarda ja establerts en altres
edicions.
··
nova situació, va permetre
A,_questa
disposar d ..un espai més diversificat i
de comptar amb calefacció i altres
· '11' acions mes
, a,dilents
" per a l"'US
Insta.
que es pretenia.
El parc va obrir les seves portes el dia
26 de desembre i es va allargar fins al
dia 30, encara que el nou emplaçament
podia permetre una major duració, fet
a tenir en compte per a properes
edicions.
El parc va oferir, als seus espais
diferenciats, diverses activitats com
van ser els dos karaokes, -un cedit pel
Segle XX i un altre pel Consorci de
Normalització
Lingüística
jocs
diversos, taules de tennis i d "escacs,
,

•

posterior e judici del Carnestoltes i la
sardir a ta, que va tenir lloc el dimecres.
;

CE EBRA
LA
SEVA
.,
rm --I -- AM~' NOU
,A:E"T
I

assat nada va arribar a T .emp un
no a ediciódc ja consolidat parc infa til
Cucaliu. A . uesta nova edició, la tercera,
va presenta
com
gran novetat la
nova ubicació del parc infantil, que va
venir motivada per facilitar la celebració
del ball de cap d any.
Aquesta edició es va celebrar a la Sala
Esportiva de 1~ajuntament
amb els
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Els nens al parc infantil Cucaliu del passat Nadal

inflables ..., mentre que a la part exterior
de la sala es va disposar una pista de
carts ubicada a les pistes de tennis.
L ..acceptació d'aquesta edició va ser
molt bona ja que hi van desfilar més
3.500 usuaris
l'edat
dels quals,
majoritàriament, anava dels 7 als 12
anys. Per altra banda, també s" ha de
destacar que els menors de sis anys van
estar acompanyats per pares o familiars,
tal i com es va recomanar per part de
l'organització. Quan a tutors es va
disposar de 3 organitzadors
i 19
monitors, 14 dels quals pertanyien al
Patronat Municipal d ' Esports, que
també es va bolcar en l'organització
d ..aquesta nova edició.
El pressupost d'aquesta tercera edició
ha estat d'l.1S0.000 pessetes.

