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Premis del concurs
fotogràfic de diorames

TÀRREGA

Tàrrega va lliurar dimarts
els premis del concurs foto-
gràfic de diorames convo-
cat en el marc de l’exposi-
ció Play Stories del Museu
Comarcal de l’Urgell.
La mostra, que es va tancar
el passat cap de setmana,
proposava un viatge per la
història mitjançant escenes
en miniatura amb els clicks
de Playmobil com a prota-
gonistes. Els participants
del concurs havien de rea-
litzar un diorama amb
clicks al voltant d’un fet his-
tòric de Tàrrega i fotografi-
ar-lo. Els premiats han es-
tat Ainoa Seguí, Jordi La-

bartra, Alba Franquesa i la
família Rosselló-Meda amb
diorames sobre la conques-
ta del castell per Ramon
Berenguer, el centenari
dels Amics de l’Arbre i la ri-
uada de Santa Tecla. Han
lliurat els premis el regidor
de Cultura, Albert Rosinés;
l’arqueòleg municipal, Ori-
ol Saula, i el portaveu
d’Agrat, Jaume Ramon. Val
a dir que la capital de l’Ur-
gell guarda un fort vincle
amb els Playmobil ja que
cada mes d’abril l’Associa-
ció Agrat organitza una fi-
ra de gran èxit sobre els po-
pulars ninos.

Convocat per l’exposició ‘Play

Stories’ al Museu Comarcal

El lliurament de premis.

AJUNTAMENT

Un viver d’empreses teatrals
Destinaran dos naus de Cal Trepat a encabir empreses teatrals. Els projectes es

lliuraran mitjançant beques que tindran una durada d’entre 24 i 36 mesos

CERVERA

X. SANTESMASSES

L’ajuntament de Tàrrega i la
Fira de Teatre al Carrer han
presentat una nova aposta
per una major consolidació
de les arts escèniques a la
ciutat. La iniciativa projecta
destinar dos naus de l’antiga
fàbrica de Cal Trepat, en to-
tal uns 800 metres quadrats,
per habilitar un centre per a
companyies teatrals. Una
nau estarà dedicada a tas-
ques administratives de fins
a set empreses i l’altra serà
un espai d’assajos. Així ho va
avançar dimarts en el consell
d’administració de Fira Tàr-
rega l’alcaldessa, Rosa M.
Perelló, que va explicar que
el centre podria entrar en
funcionament a finals del
2014. La inversió, amb suport
de fons europeus i la Diputa-
ció de Lleida, podria superar
el milió d’euros. L’objectiu és
que Cal Trepat aculli compa-
nyies teatrals entre 24 i 36
mesos per a la producció
d’espectacles. Fins ara, Fira
Tàrrega ofereix beques de
residències creatives durant
unes 4 setmanes.

D’altra banda, el director
general de Creació i Empre-
ses Culturals, Jordi Sellàs, va
assegurar que Fira Tàrrega
és “un projecte estratègic”
per a la Generalitat, per la
qual cosa per a la pròxima

La reunió del consell d’administració de Fira Tàrrega es va celebrar a Cal Trepat, on es farà el centre d’empreses teatrals.

edició del 2014 no veurà més
retallades de subvencions:
“Hem tocat el límit i, en tot
cas, ara anirem a més bus-
cant noves formes de col·la-
boració”, va afegir Sellàs.

El consell d’administració
de Fira Tàrrega, format per
l’ajuntament, la Generalitat,
la Diputació i el ministeri de

X.S.

El director artístic, Jordi Duran.

Cultura, va decidir per una-
nimitat dimarts en la reunió
celebrada a Cal Trepat, reva-
lidar Jordi Duran en el càr-
rec de director artístic del
certamen per quatre anys
més, fins a l’edició del 2018.
Duran (Sant Antoni de Vila-
major, 1974) va iniciar aques-
ta tasca l’any 2011, després

de més de vuit anys de vincu-
lació professional amb la Fi-
ra, i acabava el contracte la
pròxima edició del 2014. Du-
ran va afirmar que el pròxim
repte del certamen serà
“ampliar el suport a les com-
panyies en la postproducció
i millora de les seues propos-
tes al mercat teatral”.


