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Amb missa solemne, ball de gegants i castell de foc artificials a la nit || L'ajuntament va 
entregar el XXXII Premi Jaume d'Urgell a la xarxa d'escoles de l'associació La Bressola de 
Perpinyà 
 
 

 

La corporació, amb el bisbe Joan Enric Vives, va iniciar la 

jornada amb una visita al santuari del Sant Crist. 
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Les festes del Sant Crist de Balaguer van arribar ahir a la fi després de cinc dies 

d’activitats per a tots els públics que van tornar la normalitat a la capital de la Noguera 

després de la pandèmia. Els actes van començar amb la sortida de la corporació 

municipal des de l’ajuntament fins el santuari del Sant Crist acompanyats per la Cobla 

Selvatana i els gegants de Balaguer per assistir a la cerimònia solemne presidida pel 

bisbe Joan Enric Vives. Després de la missa, les autoritats es van traslladar a la plaça del 

Mercadal, on va tenir lloc la Ballada de l’Harpia i la posterior Ballada de Gegants i 

Capgrossos. 

El matí va acabar a la plaça del Mercadal amb el lliurament del XXXII Premi Comte Jaume 

d’Urgell a La Bressola, una xarxa d’escoles associatives creada a Perpinyà l’any 1976 que 

practica la immersió lingüística en català a les comarques de la Catalunya Nord. 

L’escriptora de Tremp Maria Barbal també va ser guardonada tot i que se li entregarà el 

premi en els propers dies. Posteriorment, els assistents van poder ballar sardanes a la 

plaça acompanyats per la Cobla Selvatana. 

La jornada vespertina estava previst que comencés amb la projecció de la pel·lícula 

infantil Ron dona error, al Cinema Balaguer, mentre que al pavelló Inpacsa es va 

programar l’últim concert de festa major amb l’Orquestra Selvatana, que al principi de la 

nit es convertiria en la Big Band Selvatana.La jornada va acabar amb el tradicional 

castell de focs artificials, a càrrec de Pirotècnia Tomàs, llançat des de davant de l’església 
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de Santa Maria per oferir una millor visió des de diferents punts de la ciutat i evitar 

aglomeracions. 

 


