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Campanya escolar amb
titelles per a 450 nens
Per a alumnes d’entre 3 i 5 anys al CaixaForum a Lleida

EDUCACIÓARTSESCÈNIQUES

❘ LLEIDA ❘Al voltant de 450 nens
i nenes de preescolar de Llei-
da aniran a veure l’obra tea-
tral JanTitella al CaixaForum
Lleida, des d’avui i fins dijous
que ve. L’espectacle, del qual
el Centre deTitelles de Lleida
oferirà quatre sessions, s’em-
marca dins de la 28a campa-
nya escolar. El muntatge es va
estrenar el 1998 al Palau de la
Música Catalana. Es tracta d’un
espectacle-concert amb tite-
lles, ombres i música en viu,
específicament concebut per
als nens de 3 a 5 anys. La tra-
ma argumental pretén fer des-
cobrir al nen les seues prime-
res vivències musicals i esti-
mular l’atenció per la música
a través de l’expressivitat dels
sons. Està protagonitzat per
dos actors-titellaires i tres mú-
sics (flauta travessera, clarinet
i violoncel), que actuaran en
directe. En els seus 15 anys de
trajectòria, aquest espectacle

ha comptat amb una presèn-
cia continuada al Palau de la
Música de Barcelona, en el
marc del seu cicle de Concerts
familiars. Aquesta activitat
compta amb material pedagò-
gic de suport —el llibre il·lus-
trat de la història i el CD de les

cançons— per facilitar l’apre-
nentatge. A més d’aquestes
quatre actuacions, la campa-
nya escolar del Centre de Ti-
telles continuarà el pròxim
mes de maig amb la represen-
tació de l’obra Xim, la història
d’un petit ximpanzé.

Jan i Grill, els protagonistes de ‘Jan Titella’.

CENTRE DE TITELLES

Imatge d’arxiu d’una representació de ‘Jan Titella’ davant d’un grup de nens i els seus pares.

CENTRE DE TITELLES

Un acte ahir a Madrid en defensa dels drets humans.

SOCIETATACCIONS
SERGIO BARRENECHEA

❘ LLEIDA ❘ Lleida té previst ce-
lebrar avui diferents actes
per commemorar el Dia
Mundial dels Drets Humans.
Un any més, es farà a les dot-
ze del migdia un repic de
campanes a totes les parrò-
quies de Lleida, així com al
campanar de la Seu Vella.
L’ajuntament, en col·labora-
ció amb el Bisbat de Lleida
i el Consorci del Turó, amb
aquest acte simbòlic, pretén

cridar l’atenció dels lleida-
tans i animar-los a reflexio-
nar sobre els drets humans.
A la tarda, els col·legis pro-
fessionals deTreball Social i
Educació Social, juntament
amb la Paeria, han coordinat
un acte conjunt, que tindrà
lloc a les 18.30 hores alTea-
tre de l’Escorxador, per fer
pública l’obligació ètica i po-
lítica en defensa dels drets
humans.

Lleida celebra actes a
favor dels drets humans

Benet XVI,
preocupat per
les sectes

RELIGIÓ

❘ CIUTAT DEL VATICÀ ❘ Benet XVI
va exhortar ahir que hi ha-
gi més solidaritat entre les
nacions americanes i va ex-
pressar la preocupació per
l’augment del secularisme i
les sectes, així com per les
“doloroses situacions”
d’emigració. Davant d’una
imatge de la verge de Gua-
dalupe i en la festivitat de
l’indi San Juan Diego, el pa-
pa va obrir a la basílica de
Sant Pere el congrés Eccle-
sia in America.

Els Alamús inicia
la setmana
cultural

CULTURA

❘ ELS ALAMÚS ❘ L’Associació de
Dones delsAlamús ha pre-
parat una sèrie d’actes per
a la setmana cultural. El pri-
mer acte tindrà lloc avui a
les 17.00 hores al Casal del
municipi, on el doctor José
A. Carceller, cap del servei
d’Oncologia i Radioteràpia
de l’HospitalArnau deVi-
lanova de Lleida, imparti-
rà una conferència que por-
ta per títol El càncer de ma-
ma, una malaltia amb es-
perança.


