
7
7 d’octubre del 2015

El Pla

SIDAMON

Espectacle de bombolles per als més petits.

Sidamon va acollir el cap de
setmana passat el segon Fes-
tidamon, dedicat a les arts
escèniques, pallassos i músi-
ca al carrer. L’activitat, d’ini-
ciativa privada, va presentar
tot un seguit de propostes
gratuïtes a càrrec de cinc

companyies i dos grups mu-
sicals que van representar
una variada mostra d’estils
artístics, combinant el clown,
circ i dansa, entre altres.

El fet que el festival se ce-
lebrés durant dos dies va
permetre als impulsors or-

ganitzar un dinar popular a
la Pineda de Sidamon, un ac-
te que va estar amenitzat per
música en directe. Dissabte
al vespre, la pista poliespor-
tiva va acollir la gala inaugu-
ral, amb activitats com el
màstil xinès de Gemma, una

proposta que va emocionar
el nombrós públic assistent.
La música tradicional de
Ecra, combinada amb el folk
de Nico Nikarras, o la músi-
ca clàssica de Merch o
Clownsicasso també van es-
tar presents en el festival.
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Música i teatre al carrer
El segon Festidamon va presentar tot un seguit de propostes que

van combinar el clown, el circ i la dansa durant el cap de setmana

Visita dels premiats del
concurs de Barris Antics

MOLLERUSSA

Mollerussa va rebre dissab-
te passat els cinquanta pre-
miats en la campanya Bar-
ris Antics. Molt per desco-
brir, molt per oferir i en la
qual han participat 30 mu-
nicipis d’arreu de Catalu-
nya que, a través del Pla de
Barris, volen dinamitzar el
comerç de proximitat als
seus nuclis antics entre vi-
sitants d’arreu de Catalu-
nya. Entre els municipis
que hi participen, a banda
de Mollerussa, de terres
lleidatanes també hi ha Ar-
tesa de Segre, Cervera, Sol-
sona i Lleida.

Pel que fa a Mollerussa, el

premi per a dos persones
que es va aportar a la cam-
panya està valorat en 96 eu-
ros i va consistir a passar
una jornada completa a la
capital del Pla d’Urgell co-
mençant per una visita a
l’Espai Cultural dels Canals
d’Urgell, 20 molleuros per
gastar en comerços de Mo-
llerussa Comercial, un di-
nar en un restaurant de cui-
na de proximitat, una visi-
ta al Museu de Vestits de
Paper i una visita guiada
per la fàbrica de vinagres
Cal Badia, un establiment
centenari que va oferir tam-
bé un tast de vinagres.

Certamen fet en 30 municipis

per dinamitzar el comerç

Els visitants van descobrir el Museu de Vestits de Paper.

SEGRE

Nou taller de
sardanes al
Casal Municipal
de la Gent Gran

MOLLERUSSA

El Casal Municipal per a la
Gent Gran, que compta
amb gairebé 1.200 associ-
ats, ha començat la nova
temporada d’activitats
amb catorze cursos, cinc
dels quals relacionats amb
la música i el ball ja que
s’ha detectat una deman-
da en aquest sentit per
part dels usuaris de mane-
ra també que, en alguns
casos, s’ha hagut d’incre-
mentar fins i tot els grups
per tal de poder cobrir
aquesta demanda. Entre
aquests cursos destaca un
taller de sardanes a càrrec
de l’Agrupació Sardanista
amb motiu del nomena-
ment de Mollerussa com a
Capital de la Sardana
2016. La resta d’activitats
que s’ofereixen, algunes
d’aquestes impartides per
voluntaris, són gimnàstica,
aeròbic, pilates, que en-
guany es combina també
amb zumba, memòria ac-
tiva, microgimnàstica, ai-
guagim, tai-txi, taller de
relaxació, informàtica i in-
ternet, pintura i dibuix,
musicoteràpia, Te, diàleg,
cafè i enguany, com a no-
vetat, també un taller de
lectura compartida.

Nou curs de l’entitat
que compta amb uns
1.200 associats


