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Noguera

Èxit de la I Setmana
Cultural de Montgai

ACTIVITATS

LAIA PEDRÓS

Montgai va celebrar la set-
mana passada la primera
edició de la Setmana Cultu-
ral amb una quinzena d’ac-
tivitats. L’objectiu, segons
les entitats organitzadores,
era “oferir als veïns una pro-
gramació cultural i lúdica
de la qual poguéssim gaudir
conjuntament”. Les activi-
tats van començar amb una
xerrada sobre l’aigua i la sa-
lut a càrrec dels tècnics Ma-
ria Sangrà i Quique Váz-
quez. Al llarg de la setmana
es va celebrar un concurs
de pastissos d’hivern, una

caminada a Butsènit d’Ur-
gell, una recollida d’ali-
ments per al Banc d’Ali-
ments de la Noguera, visites
guiades a les trinxeres de
Montgai i al Museu de la
Maquinària Agrícola Anti-

ga de Butsènit (propietat de
Jaume Esteve), un tast de
vins-sopar, un bingo d’ali-
ments, projeccions de pel·lí-
cules, una demostració de
batucada, una xerrada so-
bre la història de les campa-
nes de Montgai i el procés
d’elaboració d’una campa-
na de Balaguer i, finalment,
una xerrada sobre segure-
tat en el món rural a càrrec
d’agents dels Mossos de Ba-
laguer. L’alcalde, Jaume Gi-
labert, va agrair als organit-
zadors que impulsin noves
activitats que donen vida a
petits pobles com Montgai.

Visita guiada a les trinxeres de la Guerra Civil de Montgai, dins de la primera Setmana Cultural.

LAIA PEDRÓS

Alta participació dels veïns en un programa amb
una quinzena d’activitats per a tots els públics

Les entitats no
descarten una
nova edició per
a aquest estiu

TAMBÉ A L’ESTIU

COMERÇ

El joc del Carnestoltes l’impulsen comerciants del centre històric.

AJUNTAMENT DE BALAGUER

Concurs per donar a
conèixer el patrimoni

Els comerciants del centre
històric de Balaguer tenen
clar que es volen implicar en
les activitats tradicionals que
es duen a terme a la capital
de la Noguera. Ara, amb la
pròxima celebració del Car-
nestoltes, no és una excepció,
així que han ideat un original
concurs, Per Carnestoltes, dó-

na voltes. L’objectiu és doble:
per una banda, donar a co-
nèixer els principals monu-
ments de la ciutat i, d’altra
banda, fidelitzar els clients.
A més, els tres guanyadors
s’enduran un val de 100 eu-
ros cada un. Així, durant la
setmana del 9 al 16 de febrer,
els clients dels comerços ubi-
cats als carrers d’Avall, Ma-
jor, Sant Jaume i Pintor Bor-
ràs i de les places del Pou i
Mercadal hauran de localit-
zar als aparadors dels esta-
bliments associats els dibui-
xos de l’església de Santa
Maria, el santuari del Sant
Crist, la plaça del Mercadal i
la Reguereta i marcar-ho en
una butlleta que podran re-

collir als mateixos comerços.
Un cop localitzats els quatre
dibuixos, la butlleta s’haurà
de dipositar en qualsevol de
les botigues col·laboradores.
El dimarts 19 de febrer, a les
19.00 hores a l’Escola del Ca-
fè del carrer d’Avall es farà el
sorteig de tres vals de 100 eu-

ros per gastar als establi-
ments associats.

Aquest no és el primer cop
que organitzen una iniciati-
va similar. El Mercat de San-
ta Llúcia, les festes de Pasqua
o Sant Jordi també han
comptat amb la seva implica-
ció. Una manera activa de fer
ciutat.

Sorteig de vals dels comerciants
del centre històric de Balaguer

El concurs ‘Per
carnestoltes,
dóna voltes’, del
9 al 16 de febrer

LES DATES

Las Divinas porten a escena demà les cançons i la
música del París de la primera meitat del segle XX

ARTS ESCÈNIQUES

Cabaret burlesc al Teatre de Balaguer

El trio Las Divinas protagonitza l’obra ‘Enchanté!’

J.B.

El Teatre Municipal de Bala-
guer acollirà demà diumen-
ge (19.00 hores) la represen-
tación del muntatge musical
Enchanté!, a càrrec del grup
Las Divinas. Es tracta d’un
cabaret divertit, burlesc i, al-
hora, emotiu i profund, que
s’endinsa en la música euro-
pea de principis del segle XX

i fins a l’època de la Segona
Guerra Mundial, i que trans-
porta l’espectador fins a la
ciutat de París, a punt de ser
invadida per les tropes
alemanyes. Acompanyades
d’un pianista i un clarinetis-
ta, les veus del trio Las Divi-
nas –format per Carla Móra,
Irene Ruiz i Marta Móra– van
explicant al públic la història

del petit Cafè Enchanté! de
París, punt de trobada d’ar-
tistes, bohemis, intel·lectuals
i membres de la resistència
francesa. L’espectacle forma
part de la programació del
Teatre Municipal. El preu de
les entrades és de 18 euros a
la platea i de 15 a l’amfitea-
tre (Telentrada Caixa Cata-
lunya, taquilla o 973445252).


