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PICURT

Picurt debat sobre el canvi climàtic
❘ LA SEU D’URGELL ❘ El director de 
Greenpeace a Espanya, Ma-
rio Rodríguez, va impartir 
dijous una xarrada sobre el 
canvi climàtic en el marc del 
festival de cine de muntanya 
del Pirineu Picurt, a la Seu 

d’Urgell. El certamen, que 
ahir va comptar amb sessions 
a Alàs i Artedó, culminarà 
avui dissabte en aquesta úl-
tima localitat amb el popular 
sopar de la Vaca Bruneta i 
l’entrega de premis.
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La instal·lació d’Ureña al Col·legi d’Arquitectes, a debat
❘ LLEIDA ❘ Gairebé un cente-
nar de persones van assistir 
dimarts a la taula redona 
sobre l’activitat Paisatge i 
gent. Habitants de l’espai, 

que l’artista lleidatà Joa-
quín Ureña ha realitzat des 
del 19 de maig al vestíbul 
del Col·legi Oficial d’Arqui-
tectes de Catalunya a Llei-

da, i que pot visitar-se fins 
a final de mes. També es va 
projectar un vídeo sobre 
el procés creatiu d’aquesta 
instal·lació.

Documental ‘Riu 
amunt’, amb música

Orquestra infantil 
de Mequinensa

❘ LLEIDA ❘ L’Auditori Enric 
Granados de Lleida va 
acollir dimecres l’estre-
na del documental Riu 
amunt, un projecte pe-
dagògic del col·legi Ma-
ristes Montserrat, en 
un acte que va comptar 
amb la col·laboració de 
diversos pares d’alum-
nes, que hi van posar 
la música.

❘  MEQUINENSA ❘  La sala 
Goya de Mequinen-
sa va acollir aquesta 
setmana el concer t 
d’estrena de la nova 
orquestra simfònica 
infantil d’aquesta loca-
litat del Baix Cinca. Els 
alumnes de l’escola mu-
nicipal de música José 
Ferrer van oferir l’au-
dició de final de curs.

Peter Donohoe obre el Concurs de Piano Ricard Viñes

❘ LLEIDA ❘ El pianista britànic Peter Donohoe inaugurarà avui 
amb un concert gratuït a l’Auditori de Lleida (20.00 h) el 
Concurs Internacional de Piano Ricard Viñes, en el qual 
participaran 37 joves pianistes fins dijous vinent.

Festival Vallsonora, avui a la col·legiata d’Àger

❘ ÀGER ❘ La col·legiata de Sant Pere d’Àger acollirà avui a par-
tir de les 19.00 h la segona jornada del Festival Vallsonora, 
amb les actuacions de Big OK! (Paul Fuster), Maria Arnal i 
Marcel Bagés, L’Hereu Escampa i la música electrònica de 
Zebra Antics, entre altres grups. Entrada: 20 euros.

Concert en un túnel sota l’autovia A2 a Cervera

❘ CERVERA ❘ La Coral Ginesta de Cervera i el Cor de Cambra 
de la Diputació de Girona protagonitzaran avui (22.00 h) la 
vuitena edició del singular concert en un túnel sota l’autovia 
A2 a Vergós, a prop de Cervera. Entrada: 12 euros.

Kiko Veneno, al MUDA Pirineus del Pallars Sobirà

❘ BURG ❘ Kiko Veneno serà avui a les 23.30 h l’estrella de la 
segona edició del Festival MUDA Pirineus, a Burg (Pallars 
Sobirà), amb actuacions des de primera hora de la tarda.

Tot a punt per convertir 
Alpicat en una pista de circ
Una desena de xous gratuïts, avui i demà en el Circ Picat

Una de les actuacions del festival Circ Picat, en l’edició de l’any passat a Alpicat.

AJUNTAMENT D’ALPICAT

❘ ALPICAT ❘ Alpicat ja té a punt 
tots els detalls per posar en 
marxa avui dissabte la terce-
ra edició del festival Circ Pi-
cat, l’únic certamen dedicat 
al circ que se celebra a les co-
marques lleidatanes. L’esdeve-
niment espera una afluència 
de 15.000 visitants entre avui 
i demà diumenge, en el qual 
una desena de companyies 
oferiran els seus espectacles, 
tots amb entrada gratuïta, en 
diverses places de la localitat. 
Entre els artistes que actua-
ran a Alpicat destaca el fran-
cès Yoann Benhamou, com-

ponent del Cirque du Soleil. 
El certamen, organitzat per 
la companyia lleidatana Im-
provisto’s Krusty Show jun-
tament amb l’ajuntament i el 
Punt Jove La Unió, comptarà 
amb disciplines com l’acrobà-
cia, els malabars, equilibris, 
trapezi, llit elàstic, pallassos, 
música i tallers per a tots els 
públics. Els Improvisto’s posa-
ran en marxa el festival avui 
al migdia amb tallers de circ 
i l’espectacle Refilikrusty. A 
la tarda actuaran Jam, Circo 
Los i La Mano Jueves. A la nit, 
cabaret circ.

AGENDA PER AVUI

Demà
z  Tallers (11.30). Refilikrusty 
(12.30, pallassos i malabars).

Tarda
z Jam (El Mêtre, 17.30). Circo Los 
(19.00). La Mano Jueves (20.30).

Nit (23.15 h)
z Cabaret circ: Mag Bala, Estro-
picio (acrobàcia), Improvisto’s 
(malabars), Pessic de Circ (pal 
xinès) i Yoann Benhamou.


