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Divendres es van fer sessions especials per als centres de
discapacitats de l’Associació ALLEM de Lleida.

Milers de persones van passar pels diferents escenaris que hi havia als carrers de Montgai durant els quatre dies de fira.

ge recordar que es van cele-
brar una trentena d’especta-
cles distribuïts en una dotze-
na de punts del centre de la
localitat. Val a destacar l’ac-
tuació del mag Daniel Gar-
ber, campió llatinoamericà
de màgia infantil, el qual
també va oferir una xerrada
exclusiva per a mags sobre
les TIPS (Temàtiques Infan-
tils i Possibles Solucions). El
certamen va finalitzar amb
un espectacle a càrrec del
seu director artístic, Xavier
Pérez, conegut com a Mag
Reivax. D’altra banda, el cer-
tamen també va comptar
amb la participació d’una
trentena de parades de pro-
ductes artesanals. La majo-
ria dels expositors es van
mostrar satisfets amb el re-
sultat obtingut i van assegu-

E. F.

Montgai va tancar diumenge
la setena edició de la fira de
la màgia de carrer, Montgai
Màgic, després de rebre mi-
lers de visitants durant tot el
cap de setmana. Els diversos
carrers de la població es van
omplir de gom a gom d’afici-
onats al món de la màgia i a
l’il·lusionisme, sobretot famí-
lies amb nens petits, que van
quedat admirats amb les ac-
tuacions que van oferir el
mig centenar de mags parti-
cipants. L’alcalde, Jaume Gi-
labert, va fer una valoració
“molt positiva” i va qualificar
aquesta edició “d’èxit ro-
tund”.

De fet, va assegurar que
“aquest 2015 s’ha celebrat la
fira més multitudinària tant
pel que fa al nombre de visi-

tants com al de mags partici-
pants”. Gilabert també va re-
cordar que la filosofia de
Montgai Màgic des dels seus
inicis ha estat arribar a
col·lectius desfavorits com
podrien ser les persones
amb especials dificultats a
les quals se’ls va dedicar la
jornada de divendres. A més,
alguns espectacles compten
amb traductors d’intèrprets
de signes. Per la seva part, el
director artístic del certa-
men, Xavier Pérez, ha expli-
cat que “per als mags Mont-
gai s’ha convertit en un punt
de referència i de trobada”.
També va avançar que des-
prés de l’èxit de l’espectacle
inaugural, l’any que ve el
mag estrella del certamen
serà el Raul Black.

De la jornada de diumen-
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Referentdelsmags
Montgai va celebrar el cap de setmana passat la setena edició de la fira de màgia al carrer, Montgai Màgic,

després de rebre milers de visitants durant els quatre dies de fira i d’una trentena d’espectacles que van oferir

el mig centenar de mags participants en aquesta edició de la fira, que ja és un referent de l’il·lusionisme
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rar que tornaran l’any vinent
per participar en aquest cer-
tamen que també s’ha con-
vertit en un referent per a
aquest tipus d’expositors.
L’alcalde va fer un reconei-
xement als organitzadors i
als patrocinadors del certa-
men ja que “sense ells seria
impossible que una població
com Montgai, de 500 habi-

tants, organitzés una fira
d’aquestes característiques.”
S’ha de recordar que el cer-
tamen compta amb la col·la-
boració voluntària d’una
quarantena de veïns de la
població i la majoria d’em-
preses locals actuen com a
patrocinadores. De fet, diu-
menge al migdia la missa a
l’església de Montgai es va

dedicar a una de les voluntà-
ries des de la primera edició
de la fira, Roser Bas, que va
morir el passat 9 d’abril en
un accident de trànsit a la
Sentiu de Sió. La Fira està or-
ganitzada per l’ajuntament i
l’Associació de Mags i Il·lusi-
onistes de Lleida i compta
amb de la Diputació de Llei-
da i la Federació ALLEM.

Els més petits van poder gaudir de l’il·lusionisme i la màgia de la mà de més de cinquanta professionals del sector.

Molts dels espectacles van requerir la participació del públic.
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La plaça Prat de la Riba es va convertir en l’eix central d’aquesta edició del certamen.
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