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La vicepresidenta segona de la Diputació, Es-
tefania Rufach, ha participat aquest dilluns en 
la roda de premsa de presentació de la 4a Fira 

de la Sal de les Avellanes, que se celebrarà el 3 de 
novembre. 

La presentació -que ha tingut lloc a la sala de premsa 
de la Diputació- ha comptat amb les intervencions de 
l’alcaldessa de les Avellanes, Lídia Ber; i el gestor del 
Salí de Priva, Miquel Marcelino.

Rufach ha destacat que aquesta, com la resta de fi-
res que es fan pel territori, ajuden a  donar visibilitat 
al municipi, i en aquest cas de forma especial perquè 
tracta un producte molt especial.

En aquesta línia, Ber ha assenyalat que aquesta és 
una fira de proximitat adreçada a un públic familiar i 
que això ajuda a enriquir el municipi des del punt de 
vista de donar-li un valor afegit.  

Les activitats s’iniciaran a les 9.30 hores, amb 
l’obertura del Mercat de la Fira, amb productes de 
proximitat i artesanals i la presència de Salí de Pe-
ralta de la Sal, de la comarca de la Llitera, a Osca; 
el salí de Gerri de la Sal, de la comarca del Pallars 
Sobirà, i el Salí de Privà, de Vilanova de la Sal, tal i 
com ha explicat Marcelino.

La fira també permetrà els visitants veure des d’una 
exposició d’Antoni Camarasa a la sala d’actes de 
l’Ajuntament; passant per una exposició de tractors 
antics, de les col·leccions de Jaume Borràs i Jaume 
Figuerola, a la Plaça Mirada; exposicions de tot tipus 
d’eines i maquinaria de pagès; un taller de llanes a 
càrrec de Fibrart; tallers de manualitats del Patronat 
Cultural de Sant Roc; jocs tradicionals; una activitat  
de l’Espai Orígens i el Centre Dinamització de Tarta-
reu, a la plaça del Planell; una exposició d’Elies Se-
gui a l’Ermita de Sant Roc; o acabant per les parades 
de suport a diferents causes de l’Associació Contra 

el Càncer Catalunya-La Noguera; i de l’Associació 
Diabètics de Catalunya-Lleida.

Durant la jornada també es farà una visita guiada a 
l’església de Santa Maria de les Avellanes (11.30 ho-
res); una exhibició del ‘Grup Punta Taló’ de Balaguer; 
una xerrada del Taller del Canyet de Rapinyaires de 
Lo Pagès del Montsec de Tartareu (13.00 hores); una 
demostració de fibrolite i punta de coixí, a càrrec de 
l’Associació de  Veïns de Vilanova de la Sal (13.15 
hores), o un dinar de germanor solidari a favor de 
la planta de pediatria de l’Hospital Universitari de 
l’Arnau de Vilanova de Lleida, que clourà les activitat 
de la jornada firal. 

La sal torna a ser protagonista en la quarta 
edició de la fira del municipi de les Avellanes
Productes de proximitat i artesanals es donaran cita en un certamen que se celebrarà en aquest 
municipi de la Noguera el 3 de novembre

Sra. Estefania Rufach Sra. Lídia Ber Sr. Miquel Marcelino

S’adjunten 3 talls de veu amb les declaracions de la vicepresidenta segona de la Diputació, Estefania 
Rufach; l’alcaldessa de les Avellanes, Lídia Ber; i el gestor del Salí de Priva, Miquel Marcelino.
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