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L’Associació Sociocultural 
Chous&Company, d’Altorricó, 
coneguda per l’organització del 
festival de circ i arts escèniques 
Acambalachous, presenta ara 
una edició més petita i d’hivern 
d’aquest certamen: l’Acamba-
lawinter, que tindrà lloc durant 
una jornada, l’11 de febrer.

El festival comptarà amb la ba-
tucada Tam Tam Tukem i un es-
pectacle de circ màgic i d’alçada 
amb la companyia La cúpula del 
circo narrativo, El hoy.  Per acabar 
la nit, el concert Los tirantes del 
norte. Acambalachous va rebre el 
Premio a la mejor iniciativa por la 
difusión del circo en Aragón. 

Altorricó acollirà l’11 de 
febrer el festival de circ i arts 
escèniques ‘Acambalawinter’ 

L’associació Teatre per a Tots 
els Públics s’instal·la a la Casa 
dels Artistes del Centre Històric
L’Ajuntament anuncia que aquest equipament ja té totes les 
oficines ocupades i que aviat presentarà la Casa del Dibuix

L’equip de TTP, Teatre per a Tots 
els Públics, ha fet les maletes 
per instal·lar-se a la Casa dels 
Artistes, en ple Centre Històric 
de Lleida. L’associació catalana, 
presidida per l’actor lleidatà Ra-
mon Molins (Zum-Zum Teatre), 
ha llogat l’últim despatx dispo-
nible d’aquest equipament i des 
de l’estiu comparteixen recinte 

amb altres col·lectius vinculats 
a la creació, com dissenyadors 
gràfics, arquitectes, empreses 
de comunicació i màrqueting o 
orfebres, entre altres. 

“Hem arribat a un acord: llo-
guem aquest espai i l’Ajunta-
ment de Lleida col·labora amb 
nosaltres”, va explicar ahir Mo-
lins, envoltat i en representació 
d’altres companyies de teatre 
de la ciutat i membres de l’enti-
tat, com Campi qui pugui, Festuc 
Teatre o La Baldufa. Segons l’in-
tèrpret, el teatre lleidatà està en 
molt bon moment, Lleida és una 

ciutat potent dins la indústria 
teatral i des d’aquest despatx 
treballaran per l’associació en 
aquesta direcció.

Durant la presentació de 
l’acord, que va tenir lloc ahir al 
matí en aquestes instal·lacions, 
representants de La Paeria van 
comunicar que la Casa dels Ar-
tistes, que consta de 15 despat-
xos, té totes les oficines ocupa-
des. També es va aprofitar per 
anunciar que ben aviat es pre-
sentaran la Casa del Dibuix i 
la Casa dels Joves Creadors en 
aquest mateix barri. FOTO: Tony Alcántara / La TTP va presentar ahir el seu nou despatx
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El periodista lleidatà Enric Ribe-
ra Gabandé va rebre ahir, durant 
una cerimònia celebrada a la Fira 
Internacional del Turisme de Ma-
drid FITUR, el prestigiós premi 
internacional Excelencias Gour-
met 2016. A l’esdeveniment han 
participat candidatures proce-
dents de 12 països del món.

Enric Ribera 
rep el premi 
Excelencias 
Gourmet

FOTO: Pilar Rius / El periodista lleidatà, en el moment del lliurament


