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X.S.

La Benèfica Agrupació Tea-
tral (BAT) de Tàrrega va do-
nar a conèixer dimecres les 
6 obres finalistes que con-
cursaran en la 29a edició del 
Concurs de Teatre Amateur 
Ciutat de Tàrrega. Entre els 
finalistes hi ha noms que ja 
van concursar en anteriors 
edicions com les companyi-
es de Lleida, Teatre de Talió 
i Wigmar Teatre de Guimerà. 
Quant als formats finalistes 
són tres comèdies, dues tra-
gicomèdies i una obra de te-
atre clàssic.
Les actuacions tindran lloc 
cada dissabte del 4 de març 
al 8 d’abril a les 22 de la nit 
al Teatre Ateneu. El preu de 
l’entrada és de 7 euros, però 
un pacte amb els restaurants 
de la ciutat permet aconse-
guir dues entrades al preu 
d’una per a aquells espec-
tadors que vagin als locals. 
Segons el delegat del con-

curs, Joan Pont, es tracta de 
promocionar conjuntament 
les propostes escèniques i 
gastronòmiques de la capi-
tal “que tan bons resultats 
ens han donat en els últims 
anys”. Així, en l’edició pas-
sada es va aconseguir 1.500 
espectadors en el cicle el 
que suposa una mitjana de 
250 per representació.
A Concurs s’han presentat 
52 obres, Pons ha explicat 
que l’àmbit del projecte su-
pera Catalunya, així, aquest 
any hi ha projectes del País 
Basc, les Illes Balears, Valèn-
cia, Toledo i Madrid. Amb tot, 
les finalistes són companyies 
de Barcelona,   3, de Lleida, 2 i 
de Girona, 1.
Inaugurarà el cicle el 4 de 
març la comèdia Crim Qua-
lificat de la companyia Ull de 
Bou de Sant Esteve de Ses-
rovires. La segona actuació 
serà amb el Taller de Teatre 
de Figueres el 18 de març.
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La presentació es va fer dimecres a l’ajuntament de Tàrrega.

El regidor de Cultura Raül Palacios va presidir l’acte.
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AL TEATRE ATENEU

CERVERA

ERC convoca aquest diven-
dres a la ciutadania i repre-
sentants del sector energè-
tic de Lleida per debatre i 
recollir propostes per afron-
tar els reptes energètics en 
el futur immediat. Durant 
la jornada, que tindrà lloc a 
l’Auditori de Cervera a les 8 
del vespre, és previst anun-
ciar el compromís d’ERC 
d’impulsar en els diferents 
ens on són presents que la 
contractació dels serveis 
energètics aposti per les 
energies renovables i que 
vetlli pel compliment de la 

normativa sobre la pobresa 
energètica, compromís que 
es materialitzarà amb la im-
pulsió d’una moció a tots els 
ajuntaments. A l’acte inter-
vindran representants del 

sector energètic, la diputa-
da provincial Marta Huguet, 
el diputat Ferran Civit i el 
president de l’Associació de 
Municipis eòlics de Catalu-
nya, Carles Gibert.

Un acte a Sant Guim de Freixenet sobre el model energètic.

ROSA MAS

L’acte es farà 

avui divendres 

a l’auditori de 

la capital

ERC debat el model energètic
AGRAMUNT

L’Espai Guinovart d’Agra-
munt va inaugurar diumen-
ge l’exposició La vida de 
Sinhuè o el gust de la mort, 
amb les obres originals ela-
borades en papir per l’artista 
lleidatà Perico Pastor per il-

lustrar la traducció al català 
de l’edició del llibre homò-
nim d’aquest clàssic de la li-
teratura egípcia, publicada 
el 2014 per l’Associació de 
Bibliòfils de Barcelona, a 
càrrec de Jordi Fortuny. 

Perico Pastor a l’Espai Guinovart

JOSEP ROVIRA-REVISTA SIÓ

La mostra es pot visitar fins al 18 de juny. 


