
Un centenar de cotxes 
‘tunejats’ prenen els 
Camps Elisis de Lleida 
a l‘Stance Caragol’
La finalitat de la trobada és la d’unir el 
món del motor i la promoció de la ciutat

Els Camps Elisis de Lleida van 
acollir ahir la Stance Caragol Vol. 
III i més de 100 cotxes tunejats 
van atreure les mirades dels llei-
datans que s’hi van apropar.

Vehicles de diferents marques 
i models provinents no només 
de Lleida i Catalunya, sinó tam-
bé d’Aragó, Navarra, Madrid o 
València, van formar part de l’ex-
posició i els seus propietaris van 
mostrar al públic les modifica-
cions que havien fet en els seus 
cotxes: llandes exclusives, amor-
tidors especials, suspensions bai-
xes, etc.

La d’ahir és ja la III Stance Ca-
ragol, després que les dues pri-
meres edicions es celebressin a 
Les Borges Blanques i a les Basses 
d’Alpicat. Segons els organitza-
dors, la idea és que a partir d’ara 
els Camps Elisis de la capital del 
Segrià acullin anualment aquest 
esdeveniment. Óscar Buetas, 
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membre de l’Associació Stance 
Caragol, destaca que “l’associacó 
va néixer amb l’objectiu de pro-
mocionar el maridatge entre el 
món del motor i la cultura lleida-
tana. Volem promocionar Lleida”.

L’entitat organitzadora, en col·
laboració amb la Paeria i la Dipu-
tació, va entregar a cada partici-
pant una bossa amb informació 
de Lleida (La Seu Vella, Museus...) 
i dos peces de fruita per posar en 

valor la ciutat i el seu entorn.
La d’ahir a Lleida és la primera 

trobada stance de la temporada a 
Espanya, a la que seguiran en les 
properes setmanes les de Valèn-
cia i Bilbao. L’stance és l’art de do-
tar el vehicle d’unes prestacions 
personalitzades i es diferencia 
del tuning en què “l’estil de cotxe 
stance és més elegant i té un ni-
vell superior d’innovacions”, con-
clou ÓScar Buetas. 
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La Panera va ser ahir l’escena-
ri de presentació de la sessió 
oberta amb Martin Llavaneras i 
Eulàlia Valldosera.

La doble exposició que acull 

La Panera situa en un mateix es-
pai dos projectes que s’inscriuen 
en la lògica de treball i en la 
semàntica interna de cadascun 
dels autors. 

Martin Llavaneras i Eulàlia 
Valldosera, a la Panera
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El Teatre de la Llotja va acollir 
ahir al vespre l’espectacle de 
dansa Capricis, d’Àngels Marga-
rit. La coreògrafa i directora de 
l’espectacle va dir que una de 

les intencions de l’obra és la de 
demostrar que “la dansa també 
és música”. L’espectacle consta 
de tres interpretacions de l’obra 
amb violí de Niccolò Paganini.

La Llotja acull l’espectacle 
de dansa ‘Capricis’
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La companyia Art & Shock va 
oferir la setmana passada, a la 
Sala 2 de l’Auditori Municipal 
Enric Granados, l’audició Les 
capses de colors, dirigida als 

alumnes d’educació infantil de 
Lleida i comarques. Un total de 
1.733 alumnes i mestres, de 30 
centres educatius, van assistir a 
les 8 audicions programades.

‘Les capses de colors’, 
audició escolar a l’Auditori
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