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L’Agalet, l’Agrupació Arts Lliures 
Escèniques de Tremp, ha acon-
seguit el segon premi del jurat –
valorat amb un total de 800 eu-
ros– a la 13 edició del Certamen 
Nacional Paco Rabal d’Águilas 
(Múrcia) amb la seva representa-
ció El loco y la camisa. 

Aquest grup de teatre lleida-
tà va presentar la seva candida-
tura amb l’obra de teatre El loco 

y la camisa, de Nelson Valente. 
Aケ┌Wゲデ; a┌ﾐIｷﾙ ﾉ; ┗;ﾐ WゲIWﾐｷgI;ヴ 
ja a Tremp el passat any 2015.
Dun temps ençà, va ser escolli-
da per optar al guardó entre 100 
candidatures de tot el territori 
Wゲヮ;ﾐ┞ﾗﾉく A ﾉげWデ;ヮ; gﾐ;ﾉが Wﾐ ┗;ﾐ 

seleccionar només quatre, en-
tre elles la d’Agalet. En el marc 
d’aquest certamen, l’obra es va 
representar també a l’Auditori In-
fanta Elena d’Águilas el passat 5 
de novembre.

Agalet ha aconseguit el segon 
premi del jurat, 800 euros. Per al-
tra banda, M. José Herrera va ser 
guardonada com a millor actriu 
SW ヴWヮ;ヴピﾏWﾐデ ヮWヴ La madre, i 
Blai Castell, d’El hijo loco, va ser 
premiat amb la millor interpre-
tació masculina. Antonio Muñoz, 
de l’obra El padre, ha aconseguit 
la nominació a millor actor de re-
ヮ;ヴピﾏWﾐデく  

L’Agrupació Arts Lliures 
Escèniques de Tremp, 
guardonada a Múrcia
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FIRA DE NADAL
CERVERA

actes
dissabte, 3 de desembre
10.00 Retroencants Market. 
S┌Hｴ;ゲデ; Sげ;ﾐピｪ┌ｷデ;デゲが ┗Wヴﾏ┌デ ｷ 
;ヴピIﾉWゲ ┗ｷﾐデ;ｪWく Eゲ S┌ヴ< ; デWヴﾏW 
;ﾉ I;ヴヴWヴ M;ﾃﾗヴ gﾐゲ ﾉWゲ ヱヴくヰヰ 
hores. 

11.00 Visita guiada a la 
Universitat de Cervera.

12.30 Visita guiada Església de 
Santa Maria.

18.00 Exposició Pessebrista. 
Pessebre de Jaume Bargas i 
gｪ┌ヴWゲ SW JﾗゲWヮ M;ヴｷ; P┌ｷｪが 
a l’Església de Sant Joan. 
P;ヴ;ﾉびﾉWﾉ;ﾏWﾐデが ;Iピ┗ｷデ;デ Fem 

el Pessebre. Presentació del 
pessebre retallable de Jordi 
Sarries i acompanyament 
musical.

19.15 Cinema Casal Projecció 
en català de Cigonyes.

diumenge, 4 de 
desembre
D┌ヴ;ﾐデ デﾗデ Wﾉ ﾏ;プが  ┗ｷゲｷデ; SWﾉゲ 
Pastorets al Mercat de Nadal 
Taller de maquillatge pels més 
ヮWピデゲ ふﾗヴｪ;ﾐｷデ┣;デ ヮWヴ GヴWヮヮ 
Teatre). Es durà a terme a la 
Plaça Major.

11.00 Plaça Major Mercat de 
Nadal i Brou Calent. Es durà 
a terme el sorteig d’un lot 
de productes de proximitat. 
D┌ヴ;ヴ< gﾐゲ ﾉWゲ ヱヴくンヰ ｴﾗヴWゲく

11.00 C;ゲデWﾉﾉ Iﾐ｡;HﾉW ; ﾉ; 
Plaça Major.

11.00 GｷﾏI;ﾐ; Resol 

l’endevinalla, amb coca 
i xocolata per a tots els 
ヮ;ヴピIｷヮ;ﾐデゲく Eゲ S┌ヴ< ; デWヴﾏW 
;ﾉ C;ヴヴWヴ M;ﾃﾗヴ gﾐゲ ﾉWゲ ヱヴくヰヰ 

hores.

12.00 Visita teatralitzada a la 

Universitat de Cervera. 

13.00 Nadales a càrrec de Coral 

Iﾐa;ﾐピﾉ Nﾗ┗; CWヴ┗Wヴ;が ; ﾉ; Pﾉ;N; 

Major.

dissabte, 10 de 
desembre
11.00 Mercat de Nadal i Brou 
Calent. Per a les compres 
superiors a 5€, es farà el sorteig 
d’un lot de productes de 
ヮヴﾗ┝ｷﾏｷデ;デく Aﾉ I;ヴヴWヴ GWﾐWヴ;ﾉ 
G┑Wﾉﾉ gﾐゲ ﾉWゲ ヱΒくヰヰ ｴﾗヴWゲく

FOTO: Paeria de Cervera / La Fira de Nadal, en la seva anterior edició
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11.00 Visita guiada Universitat 
de Cervera.

12.30 Visita guiada Església de 
Santa Maria. 

11.30 JﾗIゲ GWｪ;ﾐデゲ ;ﾉ I;ヴヴWヴ 
GWﾐWヴ;ﾉ G┑Wﾉﾉ gﾐゲ ﾉWゲ ヱンくンヰ 
hores.

17.00 T;ﾉﾉWヴ SW G;ヴヴﾗaWゲ ｷ 
WゲIWﾐｷgI;Iｷﾙ P;ゲデﾗヴWデゲく Eゲ a;ヴ< 
┌ﾐ ゲﾗヴデWｷｪ SW ヴ Wﾐデヴ;SWゲ ヮWヴ 
;ゲゲｷゲピヴ ; ﾉ; ヴWヮヴWゲWﾐデ;Iｷﾙ SWﾉゲ 
P;ゲデﾗヴWデゲ ;ﾉ Gヴ;ﾐ TW;デヴW SW ﾉ; 
P;ゲゲｷﾙく  Aﾉ I;ヴヴWヴ GWﾐWヴ;ﾉ G┑Wﾉﾉく

18.00 Nadales a càrrec de 

la Coral Lacetània, al carrer 
GWﾐWヴ;ﾉ G┑Wﾉﾉく


