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Urgell·Segarra

TÀRREGA

El Centre Cultural de Tàr-
rega concedirà enguany els
Premis Culturàlia, distinci-
ons al mèrit social i cultural,
al poeta Joan Margarit, a
l’il·lusionista Mag Lari, a
mossèn Josep Camprubí,
als Amics de Tàrrega-Blaye
i a la Fundació Jaume Pere-
lló de Bellpuig. Els guar-

dons, que assoleixen la 18a
edició, es lliuraran el 21 de
novembre. Coorganitzats
amb la regidoria de Cultu-
ra, els Premis Culturàlia vo-
len consolidar la nova eta-
pa endegada l’any passat,
quan la gala de lliurament
es va traslladar al Teatre
Ateneu i es va estrenar un

format més dinàmic i amè.
Així mateix, a l’igual de l’an-
terior edició, serà un acte
públic obert a tota la ciuta-
dania i amb entrada gratu-
ïta. La gala inclourà actua-
cions musicals.

La presentació dels pre-
mis es va fer el proppassat
dia 18 a l’ajuntament.

El Centre Cultural va presentar els Premis Culturàlia a l’ajuntament.

A.T.

També reconeixen mossèn Camprubí, els Amics

Tàrrega-Blaye i la Fundació Jaume Perelló

Margarit i Mag Lari,
premis Culturàlia

En la vuitena

edició, instaura

una cursa

popular

TORREFETA I FLOREJACS

Sedó organitza, el matí de
diumenge, la vuitena edició
del concurs de carbasses
gegants, un certamen que
cada any compta amb la
participació de desenes
d’hortolans. L’any passat hi
havia 38 criadors, i el gua-
nyador va ser Carlos Callén,
de Cantalobos (Osca), amb
una carbassa de 456 quilos.
Fins llavors, el rècord esta-
va en 345 quilos. El certa-
men es combina amb la
Mostra de Productes de la
Terra. També hi actuen els
Bastoners de Sedó, acompa-

Concurs de Carbasses a Sedó

Una imatge de la passada edició del concurs.

nyats dels elements de la
cultura popular de la co-
marca. Com a novetat, en-
guany es presenta com a
primera activitat del dia, a
les 9 del matí, la cursa atlè-

tica de la carbassa, amb un
itinerari de 5 i un altre de 10
quilòmetres. La diada, orga-
nitzada pel Centre Social de
Sedó i Riber, ha esdevingut
una festa de referència.

Maria Garganté, nova
presidenta de l’Espitllera

SANT GUIM DE FREIXENET

La historiadora de Sanaüja
Maria Garganté va ser esco-
llida dissabte a Sant Guim
de Freixenet nova presiden-
ta del Fòrum l’Espitllera, en
substitució del filòleg cerve-
rí Albert Turull.

En el discurs de presa de
possessió, Garganté va des-
tacar que “l’Espitllera és un
projecte increïble pel que té
d’aglutinador de sensibilitats
i, a vegades, posicionaments
diversos sobre temes ben
dispersos que afecten la nos-

tra comarca, entesa en un
sentit ampli. Potser més en-
llà d’un territori geogràfic, lí-
mits administratius, històrics
o naturals, la Segarra també
és una idea i un sentiment,
que té alguna cosa a veure
amb la identitat, i estaríem
d’acord en què és una cons-
trucció social i un fet dinà-
mic”. L’Espitllera ha esdevin-
gut una eina de treball a la
Segarra, tant en aspectes re-
ivindicatius com de reconei-
xents i estudis.

Alguns participants a l’assemblea de dissabte a Sant Guim.

L’ESPITLLERA

Gran participació a la festa
de Sant Sebastià votat

TÀRREGA

FRANCESC GASULL CAIRÓ

El Talladell va celebrar el dia
19, amb una gran participa-
ció, la festa de Sant Sebastià.
Si bé la diada del sant és el 20
de gener, el Talladell també
la celebra cada any el tercer
dissabte de setembre.

La diada es va iniciar amb
un repic de campanes a càr-
rec del campaner del poble,
Francesc Albareda, i la cele-
bració de la missa, amb el
rector de la parròquia, mos-

sèn Josep M. Vilaseca, mos-
sèn Josep Garriga i els mos-
sens de l’arxiprestat. Una
processó amb les relíquies
pels carrers del poble i l’ado-
ració de les mateixes cloure
els actes religiosos. A migdia,
es va fer un vermut popular
i una ballada de sardanes. A
la tarda, una gimcana infan-
til va portar l’animació als
més petits. A la nit, es va fer
un sopar popular, una exhi-
bició de country i havaneres.

Imatge de la processó amb les relíquies del sant.

FRANCESC GASULL CAIRÓ


