
Oleaterra va iniciar el passat diu-

menge amb l’actuació de dansa 

urbana DWゲプ Tヴ;N;デ de la com-

panyia Dancescape, coproduc-

ció guanyadora del primer con-

curs d’idees d’Oleaterra 2017 

convocat per l’Ajuntament de la 

Granadella. La pluja va provo-

car un canvi d’escenari havent 

de traslladar l’actuació a la Sala 

d’Actes del Centre Cívic que va 

presentar en primícia l’especta-

cle guanyador davant d’unes 80 

persones que van acollir amb 

una gran calidesa una actuació 

plena de  música  trepidant  a 

ritme de funky i amb molt de 

swing. Una videoprojecció de 

aﾗデﾗｪヴ;g; ゲﾗデ; Wﾉ ﾉWﾏ; ﾉ; Mｷヴ;S; 
va arrodonir l’espectacle. 

Lleida
REDACCIÓ 

La Sala de Juntes de la Facultat 

de l’Educació, Psicologia i Treball 

Social (FEPTS) va acollir ahir l’acte 

de lliurament de guardons de la 

nova edició de l’Ull Tafaner 2017 

ヮヴWﾏｷ Sげｷﾏ;デｪW ｷﾐa;ﾐピﾉ ｷ ﾃ┌┗Wﾐｷﾉ 
que va reunir més d’un centenar 

SW ヮ;ヴピIｷヮ;ﾐデゲ Wﾐ ﾉWゲ IｷﾐI I;デW-

gories disponibles. El premi, creat 

ﾉげ;ﾐ┞ ヲヰヰヰ ヮWヴ aﾗﾏWﾐデ;ヴ ﾉ; IヴW;ピ-

┗ｷデ;デ ｷ ﾉ; I;ヮ;Iｷデ;デ SW ヴW｡W┝ｷﾙ SWﾉゲ 
ﾏYゲ ヮWピデゲ ゲげｴ; IWﾐデヴ;デ ;ケ┌Wゲデ 
any en la vid@ jocs i pantalles.

En la categoria A, per a nens 

de 4 i 5 anys, es van presentar 11 

ヮ;ヴピIｷヮ;ﾐデゲく Eﾉ ヮヴｷﾏWヴ ｷ Wﾉ デWヴIWヴ 
premi van quedar deserts, men-

tre que el 2 se’l van emportar els 

alumnes de l’Escola d’Art Ima-

ginaria de Pardinyes pel projec-

te MYゲ ケ┌W ヮ;ﾐデ;ﾉﾉWゲくくくVｷS;ぁ La 

següent categoria, de 6 a 8 anys 

va reunir 27 treballs diferents i el 

primer premi també va ser pels 
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Unes 80 persones gaudeixen 
del ritme trepidant de la 
companyia Dancescape en 
l’inici del cicle Oleaterra 

Més d’un centenar de 

ヮヴﾗﾃWIデWゲ ヮ;ヴピIｷヮWﾐ Wﾐ ﾉ; 
ﾐﾗ┗; WSｷIｷﾙ SW ﾉげUﾉﾉ T;a;ﾐWヴ

alumnes del centre de Pardinyes, 

gràcies al treball ヰ ｷ ヱどSｷゲデWﾏ; Bｷど
ﾐ;ヴｷ. En aquesta categoria es van 

ヴWヮ;ヴピヴ Wﾉゲ デヴWゲ ヮヴWﾏｷゲ ｷ ┌ﾐ ;IIXゲ-

sit. La categoria C, de 9 a 12 anys 

┗; Iﾗﾏヮデ;ヴ ;ﾏH ンヵ ヮ;ヴピIｷヮ;ﾐデゲ ｷ 
el primer premi el van guanyar els 

nois de Trama, Escola d’Art pel seu 

RW;ﾉ ﾗ ｷﾏ;ｪｷﾐ;ヴｷい Com en l’ante-

ヴｷﾗヴ I;ゲが Wゲ ┗;ﾐ ヴWヮ;ヴピヴ ヮヴWﾏｷゲ Wﾐ 
les tres categories. El premi D, per 

adolescents de 13 i 16 anys, va re-

unir 6 treballs i únicament es va 

WﾐデヴWｪ;ヴ Wﾉ ヮヴｷﾏWヴ ヮヴWﾏｷく Eﾐ ﾉげ┎ﾉピ-

ma categoria, la E, el millor premi 

va ser pels alumnes de FEPTS.

Amb La Mañana estar ben informat li sortirà a compte

et conviden a  la sessió especial 
d’estrena de la darrera pel·lícula de 

Tom Cruise, ‘La momia’

Si és subscriptor de LA MAÑANA, li agrada el cinema i està interessat en assistir aquest 
divendres a la sessió especial d’estrena de la pel·lícula ‘LA MOMIA’,  

als cinemes JCA d’Alpicat, passi aquest dijous, 
a partir de les 11’00h. per les nostres oficines del 

Polígon Industrial El Segre, Parcel·la 118, a recollir la seva invitació.
Màxim dues entrades per subscriptor.

           Promoció vàlida fins exhaurir les invitacions.


