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TÉRMENS

FESTA MAJOR D’HIVERN

Un clam per la natura
UNA OBRA SENSIBILITZA ELS NENS SOBRE EL RECICLATGE

El respecte al medi ambient cal
cultivar-lo de ben petit. Tér-
mens proposa fer pedagogia tot
recorrent a les titelles. I és que
la companyia Galiot Teatre
mourà els fils d’En Bernat el
pescador, que es representarà
al centre cultural Sant Joan

dissabte matí a partir de dos
quarts de dotze.

L’acció arrenca en un petit
poble de pescadors, Maror, que
veu com el seu fons marí s’ha
transformat en un gran aboca-
dor. Els peixos disfressats amb
deixalles donaran una lliçó a

Bernat i el seu poble sobre la
importància de reciclar i tindre
cura del medi natural. La peça
es va estrenar amb motiu del
quinzè aniversari de la compa-
nyia teatral, que porta a terme
espectacles tant de gran com
de petit format.

Les titelles de Galiot Teatre donaran vida a ‘En Bernat el pescador’.

� La màgia torna a aparèixer
a escena per la festa d’hivern.
Si el mag Lari era l’any pas-
sat l’encarregat de sorprendre
els seus trucs i humor, aquest
cop el repte està en mans del
Mag Fèlix.

Cartes, coloms, foc, moca-
dors, levitacions, transposi-
cions... tots desfilen pels seus
espectacles d’estil propi, en-
riquits per un gran ventall
d’efectes.Tot i la seua joven-

tut, el mag Fèlix gaudeix
d’una llarga trajectòria artís-
tica, amb intervencions en
muntatges pedagògics, actua-
cions benèfiques o participa-
ció en diverses obres de tea-
tre.

Dijous farà gala de la seua
tècnica i la seua capacitat per
deixar bocabadat el públic en
una sessió que començarà a
les sis, al centre cultural Sant
Joan.

L’il·lusionisme i humor de Mag
Fèlix omplen el centre cultural

� Les festes de Sant Vicenç
prenen el relleu a un Nadal
ple de propostes. Per als pe-
tits, es muntaven tallers de
jocs, conduïts pels membres
de Konjovent. Els menuts es-
molaven les eines per la ca-
gada del tió i l’arribada del

patge reial, mentre que els
adults s’estimaven més delec-
tar-se amb les veus de la co-
ral Ateneu. I la tarda del 5,
grans i petits es retrobaven
per contemplar la desfilada
de Ses Majestats d’Orient,
animada per Xip Xap.

Sant Sebastià pren el relleu a un
Nadal de concerts,tallers i Reis

El jove mag ofereix espectacles tant de gran i petit format.
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PROGRAMA

DIMECRES 20
10.00 Repic de campanes.
12.00 Missa cantada.
13.00 Ballada de sardanes i ver-
mut popular.Al pavelló poliespor-
tiu.
17.30 Concert a càrrec de la Sel-
vatana.
19.30 Sessió única de ball ame-
nitzada per l’orquestra Selvatana.
Al pavelló poliesportiu.

DIJOUS 21
18.00 Espectacle de màgia amb
el Mag Fèlix. Al centre cultural
Sant Joan.

DIVENDRES 22
21.00 Recital de sarsueles a càrrec
de la coral del Liceu de Barcelona.
Al Centre Cultural Sant Joan.

DISSABTE 23
09.00 Esmorzar popular per a to-
thom amb botifarra i cansalada.Al
darrere del pavelló poliesportiu.
11.30 Teatre de titelles amb l’obra
En Bernat el pescador, a càrrec de
la companyia Titelles Galiot. Al
Centre Cultural Sant Joan.
14.00 Dinar popular de cassoles
per a totes les colles que s’hi ha-
gin inscrit.Al pavelló poliesportiu.

16.00 Ball de tarda amb el grup
Banda Sonora.
23.30 Inici de la nit jove amb Fes-
ta Flaix FM.

DIUMENGE 24
De les 10.00 a les 14.00 Parc in-
fantil. Al pavelló poliesportiu.
16.15 Partit de futbol entre els
equips de Térmens i Vallfogona
de Balaguer.
17.00 Exhibició de balls de saló
amb quatre parelles. Al pavelló
poliesportiu.
18.30 Sessió llarga de ball amb el
grup Babbel.Al pavelló poliespor-
tiu.


