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Balaguer ret homenatge al Sant Crist
Centenars d’escolars de la ciutat participen en l’ofrena floral al santuari

TRADICIONS FESTES

La plaça Mercadal va ser el punt de trobada des d’on va sortir la comitiva cap al santuari del Sant Crist. A la dreta, el pregó a càrrec de l’oceanògraf Miquel Canals.

AJUNTAMENT DE BALAGUER AJUNTAMENT DE BALAGUER

REDACCIÓ
❘ BALAGUER ❘ Vestits amb el vestit 
típic català (això sí, amb l’abric 
a sobre) i flors en mà. Així van 
sortir ahir centenars d’escolars 
de Balaguer per honorar el Sant 
Crist amb la tradicional ofrena 
floral, una de les activitats més 

multitudinàries i que inaugura 
la festa major, que durarà fins 
diumenge vinent. No van fal-
tar a la cita festiva la xaranga 
i els gegants, que van encapça-
lar la comitiva des de la plaça 
Mercadal. La marxa va pujar 
fins al santuari del Sant Crist, 

acompanyada dels gegants i el 
grup La Cremallera. Els nens 
van anar deixant les seues flors i 
besant els peus del Sant Crist. A 
l’acabar, l’espectacle Explosive! 
de La Cremallera va posar la 
nota musical a l’esplanada del 
santuari. A la tarda estava pre-

vista l’ofrena floral de la gent 
gran i la lectura del pregó de 
festes, a càrrec de l’oceanògraf 
i catedràtic Miquel Canals, veí 
de Balaguer. La festa major de 
Balaguer segueix avui amb un 
concurs de pintura ràpida, entre 
altres activitats.

AGENDA PER AVUI

Folklore

z  12.45 h: Ball de l ’Harpia  i, 
posteriorment, ball de gegants 

a la plaça Mercadal. A les 13.00 
hores, ballada de sardanes.

Humor

z  22.00 h: Cicle de monòlegs 
d’hivern amb l’actuació del re-
conegut José Corbacho al tea-
tre municipal.

Tremp reivindica el valor de la 
dansa de casa nostra. Avui en-
gega motors el cicle Fem Dansa, 
que fins al 2 de desembre pre-
veu quatre propostes en les 
quals s’explora aquesta discipli-
na artística.

Obrirà foc el ballarí i coreò-
graf Toni Jodar, que impartirà 
una conferència en moviment 
per tal d’explicar què és la dan-
sa. Programada per avui a les sis 
al centre cívic Tarraquet, és de 
caire gratuït.

Gratuïta és també la segona 
cita, prevista per al 19 de no-
vembre al migdia, a cel obert. I 
és que la rambla de Dr. Pearson 
serà l’escenari on la companyia 
de Mar Gómez presentarà una 

divertida peça de carrer, Heart 
wash. Poc més d’una setmana 
més tard, el dia 27,  l’acció es 
trasllada a l’interior de l’espai 
cultural La Lira, on al migdia 
les joguines i andròmines aban-
donades cobraran vida i ento-
naran un cant a la solidaritat de 
mans de l’espectacle Zaquima-
zí, bastit per Roberto G. Alonso.  
De caire gratuït, està destinat a 
nens de 4 a 9 anys.

I, per tancar el cercle, la Lira  
acollirà el 2 de desembre a les 
deu de la nit la peça Novembre. 
Com a artífex, Roser López, 
considerada una de les cinc 
coreogràfes més prometedores 
del país. El preu de l’entrada se-
rà de 8 euros. La iniciativa s’emmarca en el Pla d’Impuls a la Dansa 2016-2017.

Benvinguda al món de la dansa
CONFERÈNCIES, PECES DE CARRER, ESPECTACLES INFANTILS I DE SALA DOMINEN LES 4 PROPOSTES DEL 
CIRCUIT FEM DANSA,  QUE VOL ACOSTAR LA DISCIPLINA AL PÚBLIC D’ARREU DE CATALUNYA

Tremp | Fem dansa

CIA ROSER LÓPEZ

L’únic municipi 
lleidatà que               
se suma a la 
programació

Tremp és l’únic municipi de 
la província de Lleida que 
s’ha sumat a la programació 
del Fem Dansa, una de les sis 
accions previstes al Pla d’Im-
puls a la Dansa 2016-2017. 
Organitzat per l’Associació 
de Professionals de la Dansa 
de Catalunya, APDC, el Fem 
Dansa pretén consolidar un 
circuit estable municipal ca-
talà per a produccions mitja-
nes de dansa, així com ampli-
ar la xarxa d’estructures i 
espais d’exhibició. Es tracta 
d’un circuit integrat per vuit 
o deu teatres de menys de 
cinc-centes localitats per fer 
una programació específica. 
A més de Tremp, s’inicia a 
Martorell, Palamós i Alcover.


