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El grup pallarès de dansa acrobàtica Ntelades va ser el que va convocar més públic.

GRUP DE TEATRE L’ACUDIT

J.B.
❘ ALFARRÀS ❘ Un miler d’espectadors
van disfrutar ahir de la primera
edició de la Mostra de Teatre i
Arts Escèniques d’Alfarràs, or-
ganitzada pel Grup de Teatre
L’Acudit, que aquest any com-
pleix el trenta aniversari. Places
i carrers d’aquesta localitat de la
Noguera es van omplir ahir de
públic en una marató d’especta-
cles que va començar a les 11.00
hores amb una cercavila i que es
va desenvolupar fins a última ho-
ra de la tarda amb l’actuació del
grup d’art acrobàtic del Pallars
Ntelades a la plaça de Sant Pe-
re. Dimarts a la nit, el certamen
va comptar amb un aperitiu te-
atral al pavelló poliesportiu amb
la representació de l’obra La ca-
misa de l’home feliç, a càrrec dels
lleidatans Zum ZumTeatre. Du-
rant la jornada d’ahir, els comer-
ços de la localitat es van sumar
a la cita, amb parades dels pro-
ductes locals al carrer, i també el
sector de la restauració, amb me-
nús especials en bars i restaurants
per als visitants de la Mostra.
Després de l’èxit d’aquesta pri-
mera convocatòria, els organit-
zadors es plantegen fixar aques-
ta data de l’1 de maig per a la ce-
lebració d’una segona edició.

Alfarràs, un escenari teatral
Un miler de persones disfruten de la primera Mostra de Teatre de la localitat de
laNoguera || Encarrers i placesdelmunicipi, ambunadesenadecompanyies

ARTS ESCÈNIQUES CERTAMEN

Espectacle del circ La Raspa d’Altorricó. Actuació del mim barceloní Chispa.
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La notícia, a
Lleida Televisió

Vegeu el vídeo al
mòbil amb el codi.

Espanya, fora de
la llista de països
permissius amb la
pirateria a la xarxa

INTERNET

❘ MADRID ❘ El departament de
Comerç dels Estats Units ha
tornat a deixar Espanya per
segon any consecutiu fora de
la llista de vigilància dels pa-
ïsos permissius amb la pira-
teria a Internet, si bé insta a
reforçar la legislació espanyo-
la en aquest àmbit. Fa dos me-
sos, l’Observatori de Pirate-
ria, realitzat per la Coalició
de Creadors i Indústries de
Continguts, va assenyalar que
la meitat dels internautes es-
panyols accedia de forma il·le-
gal als continguts digitals. En
aquest sentit, el ministre de
Cultura, José IgnacioWert, va
declarar que el Govern con-
tinuarà amb el “full de ruta
d’actuacions” contra la pi-
rateria.

La revenda per veure
Springsteen a Gijón
arriba a 1.100 €

MÚSICA

❘ GIJÓN ❘ Diverses pàgines web
encara ofereixen entrades de
revenda per a l’únic concert
que Bruce Springsteen oferi-
rà aquest any a Espanya amb
la seua gira Wrecking Ball, el
pròxim 26 de juny a Gijón,dos
mesos després que s’esgotes-
sin a taquilla.Els preus van des
dels 95 fins a més de 1.100 eu-
ros.Alguns les regalen amb la
venda d’un bolígraf.

Rosendo Manrique
Resaltado


