
37GUIA
SEGRE 

Divendres, 21 d’octubre del 2016 SOCIETAT

Actors amb paràlisi cerebral 
ompliran la Llotja diumenge
Aremi presenta l’obra ‘El sol surt per a tothom’, dirigida per 
Enric Borràs, amb la pràctica totalitat de les entrades venudes

LLEURE INCLUSIÓ SOCIAL

Un assaig dels actors la setmana passada a les instal·lacions d’Aremi.

AMADO FORROLLA

S. DIEGO

❘ LLEIDA ❘ Són desenes d’actors 
amateurs, tenen paràlisi cere-
bral i són capaços d’omplir el 
teatre de la Llotja diumenge 
vinent. A partir de les 18.00 
hores, els usuaris d’Aremi in-
terpretaran El sol surt per a 
tothom, obra escrita per ells 
mateixos i pels seus familiars 
i dirigida per l’actor i director 
Enric Borràs. Els responsables 
de la iniciativa van presentar 
ahir l’obra a l’Imac i van expli-
car que ja han venut la pràctica 
totalitat de les 900 entrades 
disponibles a un preu de 10 
euros. Les que queden poden 
adquirir-se a les taquilles de la 
Llotja o a través de la pàgina 
web del teatre.

“No és una obra de final de 
curs. És un espectacle de la ma-
teixa qualitat que la resta dels 
que s’interpreten a la Llotja”, 
va afirmar Borràs, que al llarg 
de la seua carrera ha treballat 
com a actor amb Dagoll Dagom 
i ha dirigit recentment Bon-
dat divina al Teatre Borràs de 
Barcelona. “La idea és utilitzar 
el teatre com a eina d’inclusió 
social i de visibilització del col-
lectiu de persones amb paràlisi 
cerebral”, va afegir. Per la se-
ua part, la presidenta d’Aremi, 
Mercè Batlle, va explicar que 
quan va sorgir la idea de repre-
sentar una obra de teatre no 
podien imaginar que acabarien 
actuant a la Llotja. 

“Volíem fer teatre a Aremi. 
Quan vam veure que la idea 
funcionava, vam voler sortir a 
fora i interpretar l’obra en al-
gun local, però ens vam trobar 
amb el problema de tenir un 

lloc adaptat. La Llotja era el 
lloc perfecte, però no podíem 
ni somiar arribar a actuar aquí 
i omplir el teatre”, va explicar. 
Èric i Mini, per la seua banda, 
són dos usuaris d’Aremi que 
ahir van transmetre el seu en-
tusiasme per pujar a l’escena-
ri de la Llotja. “Podem fer-ho 
gairebé tot, però la gent no ho 
sap”, va dir Èric.

Al seu torn, la regidora de 
Cultura de la Paeria, Montse 
Parra, va afirmar que “Llei-
da és una ciutat inclusiva, que 
creu en les persones” i va des-
tacar que aquest és “un pro-
jecte fascinant” pel qual val 
la pena apostar.

SABINA DIEGO

Els responsables van presentar ahir la iniciativa a Lleida.

LES CLAUS

Obra
z El sol surt per a tothom s’in-
terpretarà diumenge que ve, 
23 d’octubre, a les 18 hores al 
teatre de la Llotja.

Entrades
z De les 900 disponibles, la 
majoria ja estan venudes. 
Les que queden poden ad-
quirir-se a la taquilla o al web 
www.teatredelallotja.cat a un 
preu de 10 euros.

Sinopsi
z L’obra tracta de la discapaci-
tat i la superació, amb coreo-
grafies, textos i diàlegs.

Director
z Enric Borràs, actor i director. 
Dirigeix l’empresa Botarga de 
producció i direcció teatral.

La notícia,  
a Lleida TV

Vegeu el vídeo al 
mòbil amb el codi.

Presentació del cupó de l’Once ahir a la Seu Vella.

SORTEJOS ONCE

❘ LLEIDA ❘ La Seu Vella és la 
imatge en 5,5 milions de cu-
pons de l’Once que ja s’han 
repartit pels 20.000 punts de 
venda de l’Estat de cara al 
sorteig de dilluns vinent, 24 
d’octubre. El delegat de l’On-
ce a Catalunya, Xavier Grau, 
va presentar el cupó ahir a la 
Seu Vella, amb l’alcalde de 
Lleida, Àngel Ros, i la direc-
tora del Reial Patronat sobre 
Discapacitat, Mercedes Jara-
ba. El cupó amb la imatge del 
monument més emblemàtic 
de Lleida reconeix, segons 

Grau, “l’esforç de la ciutat 
per ser accessible”, la qual 
cosa li va merèixer el Premi 
Reina Letícia d’Accessibilitat 
2015. 

A més, segons va afirmar 
Àngel Ros, l’acció serveix per 
promocionar la Seu Vella i 
contribuir a la difusió de la 
candidatura com a Patrimoni 
de la Humanitat de la Unes-
co. El sorteig de dilluns vi-
nent compta amb un premi 
de 35.000 euros i la possibili-
tat de participar en el sorteig 
d’El Sueldazo.

La Seu Vella, imatge en 
5,5 milions de cupons
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