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L’any passat el certamen va rebre la visita de 15.000 persones, que van poder tastar més d’un centenar de varietats de pans.

El Nomad Festival omplirà la plaça Universitat. 

La capital de la Segarra celebrarà la sisena edició del certamen aquest cap de 
setmana, els dies 3 i 4, als patis de la Universitat amb una cinquantena d’expositors 

La Fira del Pa torna al centre
La sisena edició de la Fira 
del Pa de Cervera recupe-
rarà el seu espai als patis 
de la Universitat després de 
dos edicions celebrades al 
pavelló polivalent. Val a re-
cordar que la seva anteces-
sora, la fira de Sant Isidre, 
que aquest any celebraria 
el 75è aniversari, es feia als 
patis i l’entorn de la Univer-
sitat. Una altra novetat és 
el trasllat del certamen a 
aquest cap de setmana, dies 
3 i 4 de juny, ja que sempre 
tenia lloc entorn de Sant Isi-
dre. Segons l’alcalde, Ramon 
Royes, “això es deu a la vo-
luntat d’aconseguir una mi-
llor climatologia”.
    El certamen donarà cabu-
da a una cinquantena d’es-
tands de productes de proxi-
mitat i celebrarà un concurs 
de pans, el guanyador del 
qual serà el que l’any vinent 
elaborarà els 1.000 pans de 
Tempesta que es reparteixen 
com a ritual entre el públic. 
Enguany els ha elaborat el 
Forn Salvador de la ciutat.  
Desenes d’activitats com-
plementaran la fira. 
    Una altra de les novetats és 
la creació  del premi Panar-
ra. D’altra banda, el centre 
ocupacional L’Espígol, que 
atén persones amb disca-
pacitat, ha creat 200 samar-
retes per al públic infantil 
amb el dibuix de Cervera 
dissenyat per Ton Granell i 
cadascuna té quatre retola-
dors per pintar-les com ca-
dascú vulgui. Les samarretes 
es posaran a la venda en el 
marc de la fira.
    El certamen té un pres-
supost de 37.000 euros, 2.000 
més que a l’edició anterior.

activitat 

‘Food trucks’, moda d’autor i 
música al 2n Nomad Festival 
Coincidint amb la Fira del 
Pa, Cervera acollirà la 
segona edició del Nomad 
Festival, una proposta 
itinerant per Catalunya 
que concentra en un únic 
espai, en aquest cas la 
plaça Universitat, food 
trucks, artesania, música 
i activitats infantils.

El seu director, David 
Nicolás, explica que els 

visitants podran escollir 
entre una gran varietat 
gastronòmica amb 14 fo-
od trucks, gaudir d’un 
mercat de moda amb una 
desena de dissenyadors 
d’autor així com tallers in-
fantils i música en viu amb 
Mala Vida, Big Mouthers 
i Nereu. Completaran 
el programa les entitats 
locals. 


