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CARNESTOLTES 2017

Arriba el carnaval del futur
LAIA RECASENS

Edicions anterio rs

La ciutat de Tàrrega (Urgell)
es prepara pel carnestoltes
d’enguany que començarà el
dia 23 i acabarà el diumenge
26 de febrer. L’organització
va presentar, la setmana
passada, el cartell i el tema
d’un carnaval del futur.

La comissió carnestoltes de la
l’Assosciació Agrat va presentar
el cartell i el tema del carnaval
d’enguany de Tàrrega. “Carnaval
2117, la Tàrrega que ens espera”
serà un carnestoltes futurista i ple
d’enigmes i misteris. L’organització va presentar també el vídeo
promocional en què s’hi pot veure un membre de l’entitat imitant
el presentador de Quarto Milenio,
Íker Jiménez. Al llarg de la setmana passada diversos membres de
la comissió van penjar fotografies
a les xarxes socials on apareixien
uns números: 11/02 – 41.646301
– 1.140819, que són una data i les
coordenades de la plaça de les Nacions de Tàrrega.

2014: Modernets de
Tàrrega
L’augment de les barbes,
els bigotis i els cupcakes
van inspirar aquesta
edició.
2015: Carnaval electoral
Any ple d’eleccions que
la comissió va saber
aprofitar pel carnestoltes
amb el “petit Nicolás”
2016: Tifa del teatre
L’organització va vincular
la festa amb la Fira del
Teatre i els 25 anys de la
cremada de l’ajutament
Cartell oficial del carnestoltes 2017. COMISSIÓ CARNAVAL

ses i les 5 millors carrosses. El que
més espectació genera és el discurs
del Rei Carnestoltes, personatge
que interpreta cada any un targarí
diferent i disfressat d’acord amb la
temàtica del carnaval. L’any passat el discurs va trascendir per ser
molt crític amb l’ens local i alguns
dels seus regidors. La rúa culminarà amb “l’últim sopar” on s’espera una paticipació massiva. Per
culminar la festa i sense hora programada hi haurà “Terminator de
la sardina”, es a dir, el ja tradicional enterrament de la sardina.

Actes previstos

L’edició d’enguany és celebrarà els dies 23, 24, 25 i 26
de febrer i comptarà amb actes per tot tipus de públics.
El més destacat d’aquest carnestoltes espacial és la rúa infantil
de divendres amb la participació
de la xaranga targarina Digal-s’hi
inquets i la posterior xocolatada.
També cal destacar la “rúa apocaliptica” oberta a tothom i amb
premi per les 10 millors compar-

Edicions anteriors
Coordenades que van aparéixer a diferents llocs. COMISSIÓ CARNAVAL

L’edició de l’any passat va estar marcada per la polèmica amb

MOBILITZACIÓ ESTUDIANTIL

Els estudiants
contra la LOMQE
ARNALD PRAT BARNADAS

Centenars d’estudiants de secundària es van mobilitzar ahir per
tot Catalunya contra la LOMQE,
la Llei Orgànica de la Millora de
la Qualitat de l’Educació promoguda pel govern espanyol.
Convocats pel SEPC , el Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans, i sota el lema “Des dels instituts, tombem la LOMQE”, els
manifestants es van concentrar al
centre de les principals ciutats catalanes. A Barcelona, segons dades

de la Guàrdia Urbana, van arribar
al miler d’estudiants, que van anar
de la plaça Universitat a la plaça
Sant Jaume en una marxa sense
incidents.
Les crítiques que es fan a la llei
des del SEPC són diverses. Segons
el sindicat, la LOMQE treu poder
dels Consells Escolars i això repercuteix en la “pèrdua de democràcia interna”. També es critica l’intent de “recentralització curricular”, l’eliminació de l’assignatura Educació per la Ciutadania i la
introducció de la religió amb ca-

Manifestants ahir a la plaça Universitat de Barcelona. LAIA RECASENS

l’ajuntament, que subvenciona
la festa. El tema: La tifa del teatre,
25 anys de cremà, tractava dels
25 anys de la cremada de la façana de l’ajuntament durant la Fira
del Teatre i no va agradar a l’ens
municipal que, tot i mantenir la
subvenció, va fer retirar els seus
logos del cartell i no va deixar el
balcó de l’edifici per poder fer el
discurs del Rei. La participació en
l’edició anterior va ser la més alta d’un carnestoltes a Tàrrega, les
800 places pel sopar es van esgotar en menys de 8 hores i hi van
participar un total de 72 comparses. A l’edició d’enguany s’espera una participació més alta que
l’any passat. ···

ràcter avaluable.
La vaga d’ahir també havia de
comptar amb la participació del
professorat, ja que el dia s’havia
escollit conjuntament. Tanmateix, després de l’acord entre el
professorat i el Departament d’Ensenyament, que suposarà la incorporació de 5.500 docents més, els
professors van desconvocar la mobilització. Tot i això, el SEPC va
seguir endavant amb la vaga al·
legant que els estudiants tenen
“demandes pròpies que encara
no s’han resolt” ja que la LOMQE
continua en peu.
El departament d’Ensenyament va informar que la mitjana de seguiment de la vaga per
part de l’estudiantat havia estat
d’un 16%, amb un màxim de 46%
al Vallès Occidental. ···

