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La La Diputació de Lleida ha acollit aquest di-
marts la presentació de la 8a Mostra d’Oficis 
i Artesania de Fondarella, que se celebrarà al 

municipi el pròxim 9 de juny. 

L’acte ha comptat amb la participació del president de 
la Diputació de Lleida i alcalde de Fondarella, Joan 
Reñé, i de la regidora de Cultura de l’Ajuntament de 
Fondarella, Margarita Torres. 

La Mostra d’Oficis i Artesania de Fondarella arriba a 
la seva vuitena edició amb l’objectiu de tornar a re-
viure els oficis antics a través de demostracions que 
els visitants podran gaudir pel nucli antic del muni-
cipi. D’aquesta forma, n’hi haurà demostracions de 
fins a una trentena d’oficis de temps passats, com 
el rabassaire, el picapedrer, la teixidora, el forjador 
de ferro, el bufador de vidre, la joiera artesana, la 
reixadora de cadires, la tintorera, el gravador artístic, 
l’espardenyer, el carnissaire, l’esclopaire o el mata-
lasser, entre d’altres.

El president de la Diputació de Lleida, Joan Reñé, ha 
indicat que “es tracta d’un certament que vol recupe-
rar allò que ens és propi, així com les nostres tradi-
cions i la forma de viure de generacions passades”.

Aquest any, com a novetat, la mostra acollirà gairebé 
una trentena de productors agroalimentaris de proxi-
mitat en el marc del projecte Gustum, iniciativa crea-
da per promocionar els productes de màxima qualitat 
produïts al territori, valoritzant-los i facilitar-ne la co-
mercialització.

Reñé també ha destacat la “clara implicació” per part 
dels veïns de Fondarella, tant els mateixos dies de la 
mostra com durant la resta de l’any elaborant produc-
tes tradicionals que es posen a la venda en la mostra, 
com les orelletes, la ratafia o la llonganissa de la tupi-
na, així com el sabó artesanal fet amb l’oli reutilitzat i 
recollit prèviament.

La Diputació de Lleida acull la presentació de 
la 8a Mostra d’Oficis i Artesania de Fondarella
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Entre les activitats paral·leles destaca el taller-demostració de l’elaboració de caliquenyes i d’embalatge 
d’alfals amb premsa manual.

La regidora de Cultura de l’Ajuntament de Fondarella, Margarita Torres, ha explicat que també s’organitzaran 
activitats per a infants, com el taller de pintura de teules o el taller de terrissa.

La celebració de la 8a Mostra d’Oficis i Artesania de Fondarella coincideix amb el mercat setmanal de Fonda-
rella, que va ser el primer que es va implantar en diumenge a les comarques de Lleida i que reuneix un cente-
nar de parades. Els organitzadors calculen que durant la mostra passaran pel municipi unes 5.000 persones, 
xifra similar a la de l’edició anterior.

Aquest certamen, organitzat per l’Ajuntament de Fondarella, compta amb la col·laboració de Diputació de 
Lleida, Gustum i el Consell Comarcal del Pla d’Urgell.

Joan Reñé- Mostra d’Oficis de Fondarella.mp3

Margarita Torres - Mostra d’Oficis de Fondarella.mp3
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