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El Pla

ARTS ESCÈNIQUES

El festival d’espectacles de
petit format La Cua d’Estiu
de Fondarella, organitzat
per Teatre de Butxaca i la
Gata Roja, torna un any més
amb les piles carregades i
amb els vermuts musicals i
la màgia com una de les
principals novetats. La cin-
quena edició d’aquest festi-

val obrirà portes el 9 de se-
tembre amb una actuació
d’òpera i sarsuela a càrrec
de La Gata Roja. El seguiran
fins a 9 espectacles més que
s’allargaran fins a l’1 d’octu-
bre i es duran a terme en
cases particulars, com Cal
Combelles, el pati de Cal
Ros i el jardí de Cal Viudes.

Els promotors de la iniciati-
va han prioritzat la progra-
mació, com ja ve essent ha-
bitual, de muntatges prota-
gonitzats per companyies
lleidatanes. L’acte de pre-
sentació de la Cua d’Estiu es
va fer dimecres passat amb
actuació teatral inclosa, a
càrrec d’El Sidral.

La companyia El Sidral va posar el toc d’humor a l’acte de presentació del festival a Fondarella.
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El festival acollirà 10 espectacles de petit format

durant un mes en cases particulars de Fondarella

La Cua d’Estiu, amb
vermuts musicals

Un vermut popular i un ball de sardanes van donar el tret de sortida diumenge passat a les Jornades de
la Vellesa de Torregrossa, que finalitzaran el 25 de setembre vinent amb una festa per homenatjar els
veïns majors de 80 anys. Aquest acte de cloenda no es duia a terme des de feia 17 anys.
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TRET DE SORTIDA DE LES JORNADES DE LA VELLESA A TORREGROSSA

Caminada pel Pla amb
uns quaranta inscrits

EL PALAU D’ANGLESOLA

Una quarantena de persones
van participar diumenge
passat en una caminada per
la comarca del Pla d’Urgell
organitzada pels Amics del
Camí de Sant Jaume del Pa-
lau d’Anglesola. La marxa va
començar a les 8 del matí al
poliesportiu del Palau d’An-
glesola i es va allargar du-
rant unes cinc hores, després
de dur a terme una ruta de
17 quilòmetres que va trans-
còrrer per la banqueta del

canal i pels municipis de Mo-
llerussa, Miralcamp, Fonda-
rella i El Palau.

La caminada va fer parada
a Miralcamp per esmorzar,
on els participants van poder
degustar coques de recapte
locals mentre duien a terme
una visita cultural pel poble
plaurgellenc amenitzada per
Ton Solé. La jornada va fina-
litzar al Palau amb un dinar
de germanor al pavelló poli-
esportiu.

Els participants van recórrer fins a 17 quilòmetres.
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Visita guiada al Poal
per recordar el 1714

MEMÒRIA HISTÒRICA

El municipi del Poal va aco-
llir dissabte passat una nova
visita guiada de la Ruta 1714,
que inclou els principals con-
junts monumentals de Cata-
lunya que van ser escenari
de diferents capítols desta-
cats de la Guerra de Succes-
sió. El Poal és l’únic poble del
Pla d’Urgell que forma part
d’aquest projecte de la Ge-
neralitat per donar rellevàn-
cia als municipis que desta-
quen per fets històrics o per
acollir personatges històrics

d’aquell moment, com els
germans Desvalls en el cas
del Poal (tots dos van néixer
en aquesta població).

La visita, guiada entre d’al-
tres per l’alcalde Rafel Pana-
dés, va incloure diferents sa-
les de Cal Castell, antic do-
micili de la família Desvalls,
o l’església. Aquesta iniciati-
va es va començar a dur a
terme fa dos anys, coincidint
amb la commemoració dels
actes del tricentenari de la
Guerra de Successió.

Vista dels participants en la visita guiada del cap de setmana passat.
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