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Urgell·Segarra

Carnavals en
plena
quaresma
Riber s’emporta el premi a la

millor truita de Torrefeta i

Florejacs. Claravalls organitza un

concurs de disfreces

COMARCA

Malgrat ja arriba el temps de
quaresma encara tanquen
les portes els darrers carna-
vals.

Concurs de truites a Sedó

Un centenar de persones
es van reunir dissabte a les
instal·lacions del Centre So-
cial de Sedó i Riber per cele-
brar la V Truitada i Carnes-
toltes de Sedó. Una trentena
de truites de totes menes,
mides i ingredients van fer
les delícies dels presents que
van poder celebrar, junta-
ment amb gent del municipi,
una nova edició del Carnes-
toltes. A nivell municipal la
truita guanyadora va ser
d’Anna Colom de Riber. A ni-
vell de Sedó van guanyar
Cal Madó, Cal Navés i Sònia
Sagre, que es van endur el
primer, segon i tercer premi
respectivament. El Centre
Social vol agrair a tothom qui
va participar a la festa.

Claravalls
El dissabte dia 9 el Rei Car-

nestoltes va aterrà a Clara-
valls-Santa Maria de Mont-
magastrell. Es va organitzar
un sopar i desprès una festa
fins ben entrada la nit. El
concurs de disfresses el van
guanyar els germans Sans
Hippys, La família Calderó
per la Independència, i Les
noies de Santa Maria per el
seu conjunt Cambreres.

Guissona. festa dels avis

El dia 13 va tenir lloc el
Carnaval a la Fundació de
Guissona. Una festa en la que
es troben en un mateix espai,
els avis, gairebé uns dos-
cents, amb els petits de les
Llars d’Infants enguany, una
trentena. Aquest any l’espai
va estar dedicat al conte del
Rei Carnestoltes i la Vella
Quaresma, que han repre-
sentat, els avis de la Funda-
ció i els menust de la vila.

El concurs de disfresses a Claravalls

IOLANDA

El concurs de truites de Torrefeta i Florejacs.

NÚRIA MAGRANS

El carnaval de

Sedó obre les

portes a tot el

municipi

TORREFETA

Els germans

Sans Happys van

guanyar el

concurs

CLARAVALLS

Dissabte

s’escenifica

Morir de Sergi

Belbel

TÀRREGA

El Concurs de Teatre Ama-
teur Ciutat de Tàrrega va
iniciar dissabte el cicle de
representacions que com-
memora els seus 25 anys
d’història. Unes 150 perso-
nes van omplir al Teatre
Ateneu de la ciutat on van
gaudir de l’obra L’Avar de
Moliére, que va protagonit-
zar la cia. Enric Borràs de
Sant Feliu de Llobregat. La
presidenta de BAT, Teresa
Robert, es va mostrar satis-
feta ja que el concurs ja es-
tà consolidat a Lleida i cada
any compta amb obres de

L’Avar omple l’Ateneu

Un moment de l’escenificació de l’Avar de Molière.

X.S.

més nivell. Robert també
destacava que “des de fa
tres anys, els organitzadors
optem per oferir comèdies
perquè creiem que és molt
important que els especta-

dors vinguin al teatre a dis-
treure’s”. Demà dissabte a
les 10 de la nit s’escenifica-
rà l’obra Morir de Sergi Bel-
bel a càrrec de la cia. Ruta
13 de l’Hospitalet.

CERVERA

El Museu de Cervera acull
des de dijous de la setmana
passada l’exposició Ànima.
La construcció i evolució dels
instruments de corda, orga-
nitzada conjuntament pel
conservatori de música de

Cervera i el museu. L’acte
d’inauguració va comptar
amb la participació del mú-
sic cerverí, Xavier Balcells.
Per cloure l’acte va celebrar-
se un petit concert a càrrec
del conservatori.

L’evolució dels intruments de corda

Xavier Balcells va fer el guiatge per l’exposició.

PAERIA


