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Els drons tornaran a aixe-
car el vol al recinte firal de
la capital del Pla d’Urgell
en el marc de la segona edi-
ció de la Mollerussa Drone
Party que tindrà lloc
aquest cap de setmana,
del 31 de març al 2 d’abril.
Un total de 140 pilots –50

més que a la primera edi-
ció– d’arreu de l’Estat i
també de França podran
entrenar-se i competir du-
rant 48 hores ininterrom-
pudes. Un fet que situa
l’esdeveniment com un
dels més importants en el
seu àmbit.

Per tal de donar sortida
a aquest augment de parti-
cipació, s’ha ampliat l’es-

pai de competició habili-
tant també el Pavelló del
125è Aniversari. Els visi-
tants podran veure el des-
envolupament de les dife-
rents curses, en les quals
competiran 8 pilots a la ve-
gada, els quals s’aniran
classificant durant el cap
de setmana fins arribar a
la gran final que tindrà lloc
diumenge a les 14 hores.

A banda de les competi-
cions, la Mollerussa Drone
Party disposarà d’un espai
al Pavelló Verd on mitja
dotzena d’empreses rela-
cionades amb la venda de
drons i diferents accesso-
ris podran oferir els seus
productes. També s’orga-
nitzaran diversos tallers i
el conjunt del certamen es
podrà seguir en strea-
ming.

L’esdeveniment obrirà
portes dissabte de les 10
del matí a les 9 del vespre.
Diumenge l’horari esta-
blert és de 10 a 3. El preu
de l’entrada per als visi-
tants és de 2 euros. ■

140 pilots a la segona
Mollerussa Drone Party
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L’alcalde de Mollerussa, Marc Solsona, al centre, durant la
presentació de la Mollerussa Drone Party ■ FIRA MOLLERUSSA

En la vint-i-vuitena edició
de la Fira de Titelles de Llei-
da, que es durà a terme els
dies 5, 6 i 7 de maig, hi par-
ticiparan 28 companyies,
tres més que l’any passat,
que oferiran 28 especta-
cles, quinze dels quals se-
ran estrenes, el 51% del
programa; destaquen sis
novetats absolutes, tres
d’estatals i sis espectacles
més que es presenten per
primera vegada a Catalu-
nya. La mostra ha progra-
mat 91 representacions
per a diferents públics en
els 26 espais distribuïts ar-
reu de la capital del Segrià.
L’objectiu és tornar a arri-
bar al nombre d’especta-
dors del 2016: 40.000.

L’altra vessant de la fira,
cada vegada amb més pro-
tagonisme, és la professio-
nal i el mercat de progra-
mació que es genera. Així,
ja hi han confirmat la pre-
sència uns 150 programa-
dors i més de 300 profes-
sionals, que un any més
s’aplegaran a l’Espai Pro.
En aquest àmbit es conso-
liden espais d’intercanvi

professional, amb l’orga-
nització de jornades tècni-
ques, una classe magistral,
una trobada professional,
presentacions i un speed
meeting per afavorir peti-
tes reunions entre progra-
madors i companyies.

En aquesta línia, en-
guany s’ha creat la figura de
la facilitadora Pro, per a la
qual s’ha escollit Margarida
Troguet, amb una llarga
trajectòria en la gestió cul-
tural, que tindrà l’objectiu
de posar en contacte pro-

fessionals que no es conei-
xen o que necessitin con-
tactar amb companyies,
programadors o festivals
d’arts escèniques. D’altra
banda, com a novetats de la
fira, destaquen també una
programació Off, amb dos

espectacles que se suma-
ran a les actuacions ofi-
cials, i la creació del premi
del jurat infantil, en què
cinc nens de nou anys tria-
ran el millor espectacle in-
fantil de la Fira de Titelles
de Lleida. La inauguració

anirà a càrrec de la compa-
nyia franco-noruega Ple-
xus Polaire, amb l’especta-
cle Cendres. Es tracta d’un
espectacle de gran format,
sense text i per a adults,
que narra una història so-
bre la ment pertorbada
d’un piròman, segons va
explicar el codirector de la
fira, Oriol Ferre.

El Centre de Titelles de
Lleida ha rebut 302 propos-
tes d’espectacles i n’ha vist
una setantena més.
D’aquest ventall n’ha esco-
llit 28 d’arreu del món per la
seva qualitat, varietat de
públics i innovació, segons
la codirectora, Elisabet
Vallvé. Dos espectacles es-
tan produïts per la mateixa
fira i val a dir que hi haurà
una destacada participació
catalana i lleidatana. ■

La Fira de Titelles, amb més
estrenes i més professional
PROGRAMA La mostra inclou quinze novetats, sis d’absolutes, sis de Catalunya i tres d’estatals, que sumen el 51% del
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183.100
euros de pressupost, que
creix respecte a l’any passat,
amb aportacions públiques i
també de patrocinadors.
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