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ESPECTACLES
TEATREDELALLOTJA

CAIXAFORUM LLEIDA
Lleida. Av. Blondel, 3. 973 270 788.

EXPOSICIÓ.
Rusiñol, Monet, Gauguin, Sunyer.
El paisatge a la col·lecció Carmen
Thyssen. Una exquisida selecció de
49 obres. Visites comentades, els
dissabtes a les 19.00 h.

MUSEUS

MUSEU DE L’AIGUA
Lleida. Av. Miquel Batllori, 52.
Tel.: 973 211 992.

EXPOSICIÓ
Aigües del món, un món d’ai-
gües. Porteu-hi una botella d’ai-
gua envasada dels llocs que visiteu
per completar la col·lecció.

ACTIVITATS

Botelles de l’exposició.

CULTURA Cartellera

TEATRE MUNICIPAL
Balaguer. Tel.: 973 445 252.

PROGRAMACIÓ PER DETERMINAR

www.teatre.balaguer.cat

AUDITORI ENRIC GRANADOS
Lleida. Pl. Mn. Cinto Verdaguer, s/n
25004. 973 700 639. auditori@paeria.cat

DISSABTE 29 DE JUNY. 20.00 H.
Concurs internacional de piano
Ricard Viñes.
Concert inaugural.
Laura Mikkola, piano. Gratuït.

TEATRE ESCORXADOR
Lleida. Lluís Companys, s/n.
Tel. 973 279 356.

Obert el termini de presentació de
sol·licituds de participació en la
22a Mostra d’Arts Escèniques
2013 fins al 21 de juny.

Més informació, a:
www.teatreescorxador.blogs-
pot.com

CAMP DELS ESCOLAPIS
Tàrrega. C. Migdia, s/n
Tel: 973 31 07 31

DIUMENGE, 23 DE JUNY. 24.00 H.
Revetlla de Sant Joan amb La
Banda del Coche Rojo, Mine!,
The Targarians i discjòqueis. En-
trada gratuïta. www.tarrega.cat

ESPECTACLES

MÚSICA

La banda catalanaMine!

Més informació, a www.teatredelallotja.cat Lleida. Av. Tortosa, 6-8.
Tel. 973 221 155 / 973 239 698. Entrades, a www.teatredelallotja.cat; a taquilla, de

dilluns a dissabte, de 17.00 a 21.00 h, i a l’Oficina de Turisme de Lleida (c. Major, 31 bis).

TRICICLE BITS · 4, 5 i 6 d’octubre.

MANOLO ESCOBAR · Diumenge, 29 de setembre.

Teatre solidari, demà a Sort amb els
alumnes de l’institut Hug Roger III

ARTS ESCÈNIQUES EDUCACIÓ

Representació
‘El misteri de la Mona Lisa’ i ‘Coses d’empre-
saris okupats’: IES Hug Roger III de Sort.

Sort. Cinema-Teatre Els Til·lers. Dijous, 20 de
juny. 19.00 h. Entrada: donatiu d’aliments.

El grup teatral de l’institut de
Sort representarà demà aques-

tes dos peces dramàtiques, en
una adaptació del guió original
de Noèlia Cambres. En lloc de
fer pagar entrada, es recolliran
aliments de primera necessitat
en una iniciativa del Banc d’Ali-
ments de Lleida i l’ajuntament
de Sort.

El documental‘Lenga d’amor’obre a
Lleida la Mòstra de Cinèma Occitan

CINE CERTAMEN

❘ LLEIDA ❘ El Castell del Rei, al tu-
ró de la SeuVella, es va conver-
tir ahir en sala de cine per a l’es-
trena de la sisena edició de la
Mòstra de Cinèma Occitan, or-
ganitzada per la Generalitat i
que es portarà a terme al llarg
dels pròxims mesos amb projec-

cions en dinou localitats catala-
nes i del sud de França. En l’ac-
te inaugural es va projectar el
film documental Lenga d’amor,
en què el cineasta Patrick La-
vaud, que va assistir a l’estrena,
convida a descobrir la llengua
i cultura occitanes d’ahir i d’avui.

Projecció inaugural, ahir al Castell del Rei a la Seu Vella.

LLEONARD DELSHAMS

La pròxima edició del certamen teatral de la capital de l’Urgell se celebrarà del 5 al 8 de setembre.

X. SANTESMASSES

ACN
❘ BARCELONA ❘ El Consell Executiu
de la Generalitat va aprovar ahir
destinar 480.000 euros per a la
pròxima edició de FiraTàrrega,
que se celebrarà del 5 al 8 de
setembre. Es tracta de la matei-
xa xifra de subvenció que va
atorgar per a l’edició de l’any
passat. Entre els objectius estra-
tègics fixats pel departament de
Cultura per al certamen teatral
de la capital de l’Urgell, desta-
quen programar un mínim de

40 companyies, almenys la mei-
tat de les quals seran catalanes;
realitzar un mínim de tres resi-
dències creatives o coproducci-
ons d’espectacles de carrer i po-
tenciar la Llotja com a espai es-
pecífic de contractació i reunió
professional. Com va publicar
ahir SEGRE, l’alcaldessa deTàr-
rega, Rosa M. Perelló, va comen-
tar a aquest diari:“Confiem que
la retallada del pressupost no
sigui gaire important, potser al
voltant d’un 5%.”Al final no hi

ha hagut retallada. S’ha de re-
cordar que l’any passat, el pres-
supost de la fira va ascendir a
1,2 milions d’euros. D’altra ban-
da, el Govern també va decidir
atorgar 460.000 euros per a la
pròxima edició del Festival de
Cinema Fantàstic de Catalunya,
que se celebra a Sitges a l’octu-
bre. La Generalitat considera
estratègic el suport a aquest cer-
tamen per situar Catalunya en
el circuit internacional de festi-
vals de cine.

La Generalitat manté la xifra de
480.000 euros per a FiraTàrrega

ARTS ESCÈNIQUES SUBVENCIÓ

Rosendo Manrique
Resaltado


