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Dilluns, 24 d’octubre del 2016SOCIETAT

Amb la Castanyada a tocar, 
Bellvís rep sis dies de festa gros-
sa amb propostes per a tothom. 
Com a plats forts, Toni Albà, es-
cenificant Brots, o la música, en 
múltiples estils. Seduiran els 
joves grups com Aspencat, 
acompanyats divendres per 
Muntband i DJ Gomes. I dissab-
te, descarregaran adrenalina 
amb Band the Rock, Hey Pac-

hucos i DJ Gomes. Quant als 
balls, convocaran la Principal de 
la Bisbal, Nova Saturno i Nova 
Blanes. Destaquen també els 
espectacles infantils, animats 
pel Sidral o Catacric. I tradici-
ons, encapçalades pel concurs 
de colles sardanistes.  Homenat-
ge a la gent gran, esports o ex-
posicions completen l’agenda, 
on tot és de franc, tret del teatre.

La colla gegantera protagonitzarà dissabte una cercavila.

Un ball corona la gresca
BELLVÍS INICIA DEMÀ SIS DIES FESTIUS, AMB PLATS FORTS COM TONI ALBÀ, 
ASPENCAT, HEY PACHUCOS, LA PRINCIPAL DE LA BISBAL, FOCS O SARDANES

DIMARTS 25
12.00 Anunci de festes amb ofrena 
floral dels alumnes del col·legi Joa-
quim Palacín de Bellvís i els nens de 
la llar d’infants Verge de les Sogues. 
Repic de campanes i llançament de 
coets, globus i caramels. A la plaça de 
l’església.
21.00 Solemne cant de completes, 
salves i goigs de la Mare de Déu de 
les Sogues, cantades per la coral 
Espiga d’Or, amb acompanyament 
de l’orquestra de cambra i orgue. A 
l’església.

DIMECRES 26
11.00 Processó i missa solemne pon-
tificals de Perosi, cantada per la coral 
Espiga d’Or, amb l’acompanyament 
de l’orquestra La Principal de la Bisbal.
A la sortida, salutació de la Festa Ma-
jor i traca valenciana.
12.30 Pregó de festes a càrrec del Dr. 
Ramon Pla Illa. A la casa de la Vila.
16.30 Animació infantil a càrrec del 
grup Sidral i l’obra Encanteris i Derivats 

SCCL. A la plaça Catalunya.
17.30 Concert de Festa Major a càrrec 
de l’orquestra La Principal de la Bisbal. 
Al pavelló poliesportiu.
19.00 Inauguració de les exposicions. 
Al Casal Cultural Sebastià Serrano.
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19.30 Sessió llarga de ball amb La 
Principal de la Bisbal. Al pavelló 
poliesportiu.

DIJOUS 27
11.00 Missa cantada de difunt. A 
l’església.
22.00 Teatre amb l’obra Brots, de Toni 
Albà. El preu serà de 12 euros antici-
pada i 15 euros a taquilla. Al pavelló 
poliesportiu.

DIVENDRES 28
21.30 Sopar del jovent, organitzat per 
Joves Akuari de Bellvís. Al pavelló dels 
Arcs.
01.00 Nit del jovent amb Aspencat, 
Muntband i DJ Gomes. Al pavelló 
poliesportiu.

DISSABTE 29
09.00 Recorregut de caça amb es-
morzar, organitzat per la Societat de 
Caçadors Verge de les sogues. A la 
patida del Trullet.
10.00 Tirada de bitlles de Festa Major 
amb els equips CB Poal, CB Alcoletge i 
CB Mollerussa. Al camp d’esports.
11.00 Cercavila amb la colla gegan-
tera i grallera de Bellvís. Pels carrers.
12.30 Homenatge a la gent gran amb 
concert de Nova Saturno. 
Presentació per part de l’alcalde, 
Joan Talarn, i aperitiu. Al pavelló 
poliesportiu.
12.30 Partit de futbol entre els equips 
Pla d’Urgell aleví C i CE La Seu d’Ur-
gell. Al camp d’esports.
17.00 Animació per als més petits. 
Catacric amb taller creatiu, globoflè-
xia i tatuatges. A la plaça Catalunya.

17.00 Partit de futbol entre els equips 
Pla d’Urgell aleví A i Atlètic Segre B. Al 
camp d’esports.
18.00 Partit de bàsquet mini masculí 
entre els equips CB Tallers Miquel Bell-
vís i CB Calaf. Al pavelló poliesportiu.
18.30 Exhibició de gimnàstica artís-
tica a càrrec dels alumnes del Ceip 
Joaquim Palacín de Bellvís i el club 
gimnàstic Fedac Lleida. Al pavelló 
poliesportiu.
19.30 Ball de tarda amb l’orquestra 
Nova Saturno. Al pavelló poliesportiu.
21.30 Castell de focs amb Nova Satur-
no. Al camp d’esports.
23.30 Ball de nit amb Nova Saturno. 
Al pavelló poliesportiu.
24.00 Correbars amenitzat per la xa-
ranga Zebrass Marching Band. Inici al 
passeig Pla d’Urgell.
02.00 Nit de versions amb els grups 
Band The Rock, Hey Pachucos i DJ Go-
mes. Al pavelló poliesportiu.

DIUMENGE 30
10.00 Campionat de lliga de bitlles 
amb els equips CB Golmés i CB Bellvís. 
Al camp d’esports.
12.00 52è concurs de colles sarda-
nistes puntuable per al campionat de 
la Terra Ferma a càrrec de l’orquestra 
Nova Blanes. Al camp d’esports.
17.00 Partit de futbol entre els equips 
Pla d’Urgell aleví B i UE Bordeta B. Al 
camp d’esports.
17.30 Concert de Festa Major a 
càrrec de Nova Blanes. Al pavelló 
poliesportiu.
19.30 Sessió llarga de ball amenit-
zada per Nova Blanes. Al pavelló 
poliesportiu.

Usuaris d’Aremi van ser actors per un dia en un espectacle multidisciplinari.

AMADO FORROLLA

Teatre per lluitar 
contra els estigmes   
de la paràlisi cerebral

INICIATIVA INCLUSIÓ SOCIAL

A. GUERRERO

❘ LLEIDA ❘ L’obra de teatre que es 
va representar ahir a la tarda a 
la Llotja no va ser ni convenci-
onal ni un gran clàssic. Va ser 
alguna cosa més, pels actors 
i pel missatge. Aremi va pre-
sentar El sol surt per a tothom, 
un espectacle per reflexionar i 
lluitar contra els estigmes que 
hi ha en la societat actual res-
pecte a les persones que patei-
xen paràlisi cerebral i que va ser 
magistralment interpretada per 
usuaris i familiars de l’entitat. 
Enric Borràs, actor de Dagoll 

Dagom i director d’obres com 
Bondat divina, va ser l’encar-
regat de dirigir un muntatge 
multidisciplinari amb diàlegs i 
coreografies, entre d’altres. Tots 
amb una sola missió: fer refle-
xionar el públic que abarrotava 
la platea i que va ovacionar els 
actors de principi a fi. La presi-
denta d’Aremi, Mercè Batlle, es 
va mostrar molt satisfeta i va 
assegurar que “organitzadors 
i actors estem molt emocionats 
per la resposta del públic, el te-
atre s’ha omplert i hem aconse-
guit el que preteníem”.

Aremi omple la Llotja amb la seua obra


