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BALAGUER

El Teatre Municipal de Ba-
laguer acull l’obra de teatre 
Avui no sopem de Pep An-
ton Gómez i Jordi Sánchez. 
Dirigida per Gómez, està 
protagonitzada per Jordi 
Banacolocha, Maife Gil, Da-
vid Bagés, Mercè Martínez i 
Susanna Garachana. L’obra 
explica els hilarants enfron-
taments familiars que pot 
provocar una simple decisió 

com és que un matrimoni ju-
bilat decideix d’anar a viure 
de la gran ciutat al poble.
Actors, autors i directors de 
l’obra fa temps que treballen 
junts. Martínez i Banacoloc-
ha van coincidir amb Jordi 
Sánchez a la sèrie de TV3 
Plats Bruts. Sánchez és molt 
conegut actualment pel pa-
per d’Antonio Recio a La que 
se avecina.

L’obra ‘Avui no sopem’, 
al Teatre Municipal

A. BALAGUER

Imatge d’una de 
les escenes 
interpretades dins 
de l’obra de teatre 
‘Avui no sopem’, 
que dóna el tret de 
sortida a la 
temporada 
d’hivern del Teatre 
Municipal de 
Balaguer.

BALAGUER

A. BALAGUER

Imatge de l’exposició commemorativa ‘30 anys de Plans Municipals de Dinàmica Educativa’.

‘30 anys de Plans de 
Dinàmica Educativa’
L’ajuntament de Balaguer acull una exposició 

commemorativa, fins al dia 12 de febrer, sobre    

la seva col·laboració amb el CRP de la Noguera

REDACCIÓ

La sala d’exposicions de 
l’ajuntament de Balaguer 
acull una mostra sobre els 
30 Anys de Plans Municipals 
de Dinàmica Educativa. 
L’exposició mostra la histò-
ria de les tres últimes dèca-
des així com les activitats i 
programes que s’han dut a 
terme durant aquests anys. 
La col·laboració al llarg de 
trenta anys entre el consis-
tori i el CRP de la Nogue-
ra ha estat la constant que 
ha permès definir el model 
educatiu de ciutat i  elabo-

rar propostes i compromi-
sos compartits amb tota la 
comunitat educativa.

El Pla Municipal actual és 
molt diferent al primer que 
es va fer tot i que, segons la 

directora del CRP de la No-
guera, Mercè Plens, ja era 
molt ambiciós. L’exposició 
commemorativa, oberta a 
tota la ciutadania, comptarà 
amb activitats didàctiques 
(tallers, contacontes, robòti-
ca...) adreçades a l’alumnat 
dels centres de Balaguer i 
comarca. 

Mercè Plens confia que 
aquestes tinguin la matei-
xa acceptació que fins ara 
han tingut tots els projectes 
i activitats impulsats des del 
Pla Municipal de Dinàmica 
Educativa.

L’exposició 

inclourà tallers, 

contacontes  

i robòtica

ACTIVITATS

TÉRMENS

El Centre Cultural Sant Joan 
de Térmens va acollir com a 
primer acte de la Festa Ma-
jor de Sant Sebastià 2017, un 
magnífic concert a càrrec de 
l’Orquestra Simfònica Julià 
Carbonell de les Terres de 

Lleida, que és l’orquestra 
titular de l’Auditori Enric 
Granados i del Teatre de la 
Llotja de Lleida. Així mateix 
té una programació estable a 
l’Auditori AXA- Illa Diagonal 
de Barcelona.

Concert de la Simfònica Carbonell

A. TÉRMENS

L’Orquestra Simfònica Julià Carbonell de les Terres de Lleida.

CC NOGUERA

LA NOGUERA ES PROMOCIONA A FITUR DE MADRID

Un any més el Consell Comarcal de la Noguera està present a la 37a 
fira de turisme  FITUR a Madrid, que se celebra fins demà, promo-
cionant i donant a conèixer tota l’oferta turística de la comarca, tant 
de turisme astronòmic, actiu i cultural, entre d’altres, posant a dis-
posició dels visitants els catàlegs de productes turístics de la marca 
Montsec, que també inclouen totes les empreses relacionades amb 
el sector. També presenten les novetat turístiques per aquest any. 


