DOSSIER DE PREMSA

LA TRANSSEGRE
LA TRANSSEGRE és la festa d’estiu més singular de les terres de Lleida. Va començar fa 34 estius, l’any
1985, amb el que semblava un anècdota entre una colla d’amics balaguerins. En aquesta primera edició d’allò
més improvitzada, la baixada va aplegar 17 embarcacions. Un èxit creixent que l’any 1987 ja aplegava 144
embarcacions i més de 600 tripulants, fins i tot de fora de Balaguer.
Actualment, s’ha consolidat com la festa major d’estiu col·lectiva entre Balaguer, Camarasa, Sant Llorenç de
Montgai i Gerb. Aigua, música i creativitat desemboquen a les aigües del riu Segre per celebrar un descens
eixelebrat i no competitiu. LA TRANSSEGRE cada any aplega a participants d’arreu de Catalunya i la franja
sobre les originals embarcacions casolanes amb l’objectiu de recuperar l’espai natural del riu. L’edició de l’any
2017 va tancar amb unes xifres de 233 embarcacions i 1777 tripulants inscrits.
La baixada pel Segre consta de dos trams molt diferenciats. La primera part té lloc el dissabte a la tarda
enmig d’un ambient molt festiu. Les embarcacions surten des de Camarasa i comencen el recorregut per les
aigües manses del pantà fins a la platja de Sant Llorenç de Montgai. Tots aquells participants que finalitzin
amb èxit aquest primer tram, són els que els que el diumenge al matí surten des del Partidor de Gerb per
afrontar una segona etapa de quatre quilòmetres. El seu objectiu és arribar fins a la llera del Riu Segre al seu
pas per Balaguer, caracteritzada per un ambient molt familiar i festiu, on té lloc l’entrega de premis.
A més, les nits de divendres i dissabte la festa s’amenitza amb actuacions musicals d’artistes d’arreu de
Catalunya. En aquesta edició, destaca el concert en directe del grup La Pegatina.

ESPAIS RELLEVANTS

INICI RECORREGUT 1: SORTIDA CAMARASA

FINAL RECORREGUT 1: ARRIBADA SANT LLORENÇ

ZONA D’APARCAMENT SANT LLORENÇ

INICI RECORREGUT 2: GERB

KSONRONDA: És una formació
noguerenca de 6 músics amb un directe
molt festiu. El seu repertori és molt variat
amb tocs de la música folk de sempre.

LA PEGATINA: És un dels grups catalans
més esperats d’aquest 2018. Els set
músics arriben després d’obtenir el premi
a millor gira internacional. Aquest juliol
desembarquen -per primera vegada- a la
Transsegre per presentar el seu darrer
disc “Ahora o Nunca".

DV 13 JULIOL

DV 13 JULIOL
DJ GNIX: El deejay noguerenc actuarà
per primera vegada a la Transsegre amb
un repertori propi i electrònic.

DUBSOUND: Tornen a Transsegre dos
productors musicals amb molta projecció
internacional. Destaca la seva última
col·laboració amb Màxima FM.

DS 14 JULIOL

DS 14 JULIOL

ORIOL GARCIA: El deejay balaguerí
més emblemàtic obrirà la 34a edició de
la Transsegre. Ho farà amb un recull dels
èxits més comercials del moment.

DS 14 JULIOL

DV 13 JULIOL

EL CARTELL

ROCKTÀMBULS: “Pa Mala Tour” és el
nom de la gira 2018 del grup de Molins de
Rei. Sobre l’escenari desplegaran tot el
seu potencial per fer-nos vibrar amb una
selecció de les millors versions de tots els
temps.

La Pegatina: Cap de cartell
Després de més de quinze anys de trajectòria musical, LA
PEGATINA és el grup de rumba més internacional del context català.
De fet, l’any 2017 van rebre el premi ARC a la millor gira
internacional després d’actuar en països com Mèxic, Austràlia,
Argentina, Xina, Japó, Canadà o gran part d’Europa. Un
reconeixement que s’afegeix a una llarga de llista de palmarès, on
també hi destaca l’èxit dels seus directes a festivals com ara Cruïlla o
Canet Rock.
El proper dissabte 14 de juliol, el grup farà una parada a LA
TRANSSEGRE en un concert únic i gratuït a les terres de Lleida,
on presentaran el seu darrer projecte.
La Pegatina en Xifres:
15 anys de trajectòria musical
+

387.000 oients mensuals a Spotify

+

211.000 reproduccions del videoclip
“Ahora o Nunca" a Youtube

+

“Ahora o Nunca" és el títol del sisè llançament del grup de Montcada i
Reixac. Un treball amb el que LA PEGATINA ha comptat amb la
producció de Rafa Acuarte i la col·laboració d’artistes com Eva
Amaral, Macao, Los Caligaris o Will and The People.

18 palmarès

Un projecte que trenca amb el seu tradicional estil, la rumba. A
“Ahora o Nunca” s’inclouen nous senzills vinculats al folk, el
merenguera i la rantxera.
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