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Pallassos i bufons aquest 
cap de setmana a Alcoletge
Vint artistes participaran en el festival familiar Buuuf! ||                         
Els carrers s’ompliran d’espectacles per a totes les edats

LLEURE HUMOR

REDACCIÓ
❘ ALCOLETGE ❘ Aquest cap de set-
mana torna, un any més, als 
carrers d’Alcoletge el Festival 
de Pallassos i Bufons Buuuf!, 
amb la participació d’una vin-
tena d’artistes que ompliran 
els carrers i les places de la 
localitat amb una quarantena 
d’espectacles. L’equip Buuuf!, 
format per Magí Valls i Xavi-
er Pla, han dissenyat aquesta 
nova edició amb la intenció de 
reconèixer la cultura dels pa-
llassos i bufons juntament amb 
activitats per divertir i sorpren-
dre el públic. Com a novetat, 
els organitzadors han decidit 
crear el premi Buuuf!, que s’en-
tregarà diumenge a professio-
nals no coneguts que tinguin 
una trajectòria social.

El cap de setmana

La Carpa del Circ Xic repe-
teix per acollir el seu especta-
cle i la secció Buuuf-et! amb ac-
tuacions d’una durada de tren-
ta minuts. Alguns dels artistes 

que formaran part d’aquesta 
edició són Marcel Gros, Fadu-
nito, Jango Edwards, Totó el 
Payaso, El Negro y el Flaco, 
Circ Xic i Chocochurry, Da-
vid Soria, Mabsutins, Profes-
sor Karoli, Titànicas Company 

i Arritmados, entre d’altres. 
A més, s’han programat dos 
tallers formatius a càrrec dels 
artistes Jango Edwards i Joan 
Estrader. El festival també in-
clourà una instal·lació de jocs 
per als més petits acompanya-
da de dos espectacles.

Un poble engalanat

Els balcons dels veïns d’Al-
coletge estaran adornats amb 
motiu de la seua participació 
en els concursos de decoració 
de balcons i amb la intenció 
d’animar i donar vida als car-
rers del poble. Durant els tres 
dies, també es podrà visitar el 
mercat firal, així com punts de 
venda de marxandatge i un bar 
del festival. 

D’altra banda, durant la pre-
sentació del festival, el diputat 
Eloi Bergós va remarcar el su-
port de la Diputació de Lleida 
a aquestes activitats dinamit-
zadores dels pobles que promo-
uen, en aquest cas, la cultura 
dels pallassos i bufons.

LES CLAUS

Primer premi Buuuf!
z El festival organitza el premi 
Buuuf! per a professionals no 
coneguts que tinguin una tra-
jectòria social.

Tallers formatius
z S’han programat dos tallers 
formatius, que seran a càrrec 
dels artistes Jango Edwards i 
Joan Estrader.

Decoració de balcons
z Els carrers del poble estaran 
adornats pels veïns amb mo-
tiu del concurs de decoració 
de balcons.

Espècie trobada al Parc Natural de l’Alt Pirineu.

FAUNA TROBALLES

AGÈNCIA
Un estudi finançat per la Fun-
dació Sèneca de Múrcia ha 
localitzat una nova espècie 
de papallona al Parc Natural 
de l’Alt Pirineu, l’anomenada 
Jordanita budensis. Aquesta 
varietat, que es caracteritza 
per ser translúcida i tenir una 
coloració blava metal·litzada, 
és la primera que s’ha citat a 
Catalunya fins al moment. I 
és que la bona conservació 
de la pastura del Parc Natu-
ral permet que aquest sigui 
un dels espais amb més di-

versitat de papallones de tot 
Europa. 

Els exemplars localitzats 
al massís de l’Orri presen-
ten similituds amb els de 
França, la qual cosa fa pen-
sar que aquesta població ha 
pogut entrar pel nord de la 
Península. 

Fins avui només es conei-
xen tres nuclis poblacionals 
de la Jordanita budensis a 
Espanya, un al sistema Ibè-
ric occidental, un altre entre 
Cantàbria i la Rioja i un ter-
cer al Sistema Central.

Descobreixen una nova 
papallona a l’Alt Pirineu

ACN

LA PAERIA

Dissenys del taller de Gelen Jeleton ■ La Saleta de la Panera 
exposa fins al juny els dissenys creats pels alumnes de l’escola 
Leandre Cristòfol durant el taller de l’artista.

ÒSCAR MIRÓN

❘ LLEIDA ❘ La facul-
tat de Medicina 
va acollir ahir les 
segones jornades 
feministes Gènere 
i Salut, amb una 
conferència de 
l’endocrinòloga i 
directora del pro-
grama Dones i Sa-
lut, Carmen Valls.

Segones  
jornades sobre 
gènere i salut           
a la UdL


