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Urgell·Segarra

Es prepara
l’estelada més
gran del món
La ciutat serà seu dissabte de la
Fira Estelània, i encendrà una
estelada amb 16.751 espelmes,
una per cada veí de la ciutat

TÀRREGA

Tàrrega serà escenari dis-
sabte d’un conjunt d’activi-
tats populars i festives de re-
ivindicació sobiranista. El
col·lectiu Tàrrega per la In-
dependència commemorarà
el seu primer aniversari amb
l’encesa d’una estelada for-
mada per 16.751 espelmes,
una per cada habitant del
municipi. Tindrà una super-
fície de 2.400 metres qua-
drats a l’Hort del Barceloní,
i es tardarà quatre hores a
muntarla i dos en fer l’ence-
sa. Paral·lelament, al mateix
indret, se celebrarà la sego-
na edició de la Fira Indepen-
dentista Estelània, la prime-
ra que es convoca a les ter-
res de Lleida. Estelània aglu-
tinarà uns 70 expositors, en-
titats, associacions i projec-
tes involucrats en el movi-
ment independentista. El pú-
blic hi trobarà llibres, artesa-
nia, productes alimentaris
autòctons i marxandatge vin-

culat amb la reivindicació de
l’estat propi.

La 2a Fira Estelània roman-
drà oberta de 10 del matí a 11
de la nit. Pel que fa a entitats,
hi seran presents Òmnium,
Catalunya Diu Prou, Ara o
Mai, CADCI, Plataforma pel
Dret a Decidir, Dni.cat, Mi-
quelets (recreacions històri-
ques)... També hi seran molts
dels autors que han publicat
llibres sobre el sobiranisme
català, com Jaume Clotet,
David de Montserrat, Anto-
nio Baños, Ignasi Puig, Car-
les Camp, Joan Cavaller, Ar-
mand Sanmamed i Vicent
Partal. La primera edició
d’Estelània es va celebrar el
6 d’abril a Arenys de Munt.

Tàrrega va ser el primer
consistori de Lleida que es va
adherir a l’Associació de Mu-
nicipis per la Independència,
i forma part dels ens locals
denunciats per no haver his-
sat la bandera espanyola.

La presentació de la Fira es va fer a l’Ajuntament de Tàrrega.

A.T.

Els preparatius de l’encesa.

X.S.

Carme Forcadell presidirà l’encesa
de l’estelada a l’Hort del Barceloní
Tàrrega per la Indepen-
dència amenitzarà l’ence-
sa de l’estelada a partir de
les 8 del vespre amb con-
certs a càrrec de grups i
solistes de la capital de
l’Urgell. Prèviament, ja
des de les 6 de la tarda,
s’oferiran activitats fami-
liars amb animació infan-
tils i demostracions de
cultura popular catalana,
també de la mà del teixit

associatiu targarí. El tret
de sortida de l’encesa el
donarà Carme Forcadell,
presidenta de l’Assemblea
Nacional Catalana, qui
també pronunciarà una
conferència. L’estelada ge-
gantina ocuparà una su-
perfície de 2.000 metres
quadrats i s’ha recorregut
al micromecenatge per
fer front a la despesa
d’aquesta iniciativa.

ESTELADA

La percussió cerverina
s’imposa a Barcelona

CERVERA

NÚRIA PULIDO

El grup de percussió cerve-
rí Sound de Secà es va adju-
dicar el dia 20 la vuitena
edició del Concurs de Per-
cussió de Barcelona. Amb
tan sols 3 anys de trajectò-
ria, la formació ja ha acon-
seguit dos segons premis en
les edicions del 2011 i 2012.
Aquest ha sigut un any de
rècords. D’una banda, per
al concurs, amb 31 grups
participants i més de 700
percussionistes. D’altra
banda, per al grup, que va
fer un triplet de trofeus. A
més del primer lloc a la ca-
tegoria lliure, els Sound de

Secà es van endur la Baque-
ta d’Or, atorgada gràcies a
les votacions dels mateixos
grups del concurs; i també
el premi popular, per ser fa-
vorits en les votacions del
públic. El segon classificat
va ser Bombotronic, de Sant
Cugat del Vallès, i en tercer
lloc van quedar els Fills de
la Flama, de l’Hospitalet de
Llobregat. En la categoria
tradicional, en què compe-
tien 8 grups, els guanyadors
van ser els Tabalers del Po-
ble Sec, els Tabalers dels di-
ables del Clot van quedar
segons i els Repúbli-k de
l’Avern, tercers.

S’adjudiquen el Concurs de
Percussió de la capital catalana

Sound de Secà, format per músics de tota la Segarra, es va imposar davant de 31 grups participants.
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