
La 30a edició de la Fira de 
Titelles supera els 40.000 visitants
Lleida
REDACCIÓ

La Fira de Titelles de Lleida, 

tanca la seva 30a edició amb un 

balanç molt posiiu. Per a la cele-

bració dels seus 30 anys, ha batut 

un rècord de paricipació amb 
més de 350 professionals, més 

de 40.000 espectadors i un total 
de 31 companyies. Al llarg de La 
Fira, hi ha hagut actuacions per a 
tots els públics i de tot ipus. Els 
que han ingut més èxit han sigut 
els espectacles infanils, que ja 
tenien totes les entrades exhau-

rides abans de l’inici de La Fira. 
“Estem molt saisfets”, va assegu-

rar el director de la Fira, Oriol Fe-

rre, qui va voler recordar la igura 
dels iniciadors d’aquest esdeveni-

ment, Julieta Agusí i Joan Andreu 
Vallvé. Ferre també va afegir que 
la Fira “s’ha fet gran” i que la lla-

vor que es va plantar aleshores, 

“ha arrelat profundament” i està 
“saníssima” arísicament. Ferre 
també va recordar que és vital 

que les insitucions segueixin do-

nant suport a la mostra.

Al llarg d’aquests tres dies, els 
teatres, places i carrers de Lleida, 

s’han omplertde festa i de gent 
d’arreu del món amb ganes de 
gaudir dels espectacles que la Fi-
ra de Titelles tenien programats.

Pel que fa a l’espai PRO, la ves-

sant professional, durant la jorna-

da de dissabte es van dur a terme 

un seguit de reunions ràpides en-

tre programadors i companyies i 
es va fer la presentació de fesi-

vals internacionals de itelles as-

sistents a la Fira.
Durant la jornada d’ahir diu-

menge, es va fer la presentació de 
la plataforma Culturclic, que pre-

tén fer arribar la cultura a qual-

sevol àmbit, recolzant-se amb les 
noves tecnologies. També s’ha fet 
la presentació de fesivals nacio-

nals de itelles assistents a la 30a 
Fira. 

La darrera actuació es durà a 
terme avui al Centre Penitenciari 
de Ponent, on els presos i preses, 
juntament amb els seus familiars, 
podran gaudir de l’espectacle de 
la companyia Puppae Company.
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FOTO: Selena García / Les actuacions, com per exemple la de Zum Zum Teatre, van reunir a un bon nombre de lleidatans  

La darrera 
actuació tindrà 
lloc al Centre 
Penitenciari

350 
professionals 
van participar 

a la mostra 

Arranca 
la segona 
edició del 
Showroom  al 
Mercat del Pla
La segona edició del Showroom 
a l’entorn del Mercat del Pla es 
posa en marxa avui dia 6 de 
maig. Després del gran èxit as-

solit en la passada mostra de 

Nadal, l’organització de l’esde-

veniment presenta l’edició de 

Primavera en la qual, durant 5 
dies, la paricipació de recone-

guts noms creaius del món de 
l’art, la moda i el màrqueing 
es reuneixen per tal d’oferir els 
resultats dels seus treballs als 

amants de l’exclusivitat arísi-

ca. La mostra comptarà amb la 
paricipació de l’arista lleidata-

na Txell Gausí.

El Clam premia 

la tasca feta 

per Escenaris 

Especials
El Fesival Internacional de 
Cinema Social de Catalunya 
(Clam) va lliurar el Premi Pere 
Casaldàliga 2019 a Escenaris 
Especials, una enitat de Ban-

yoles que treballa amb perso-

nes amb discapacitat, auisme 
i trastorns mentals per lluitar 

contra els esigmes que pateix 
aquest col·leciu. Durant els 
parlaments, es va  reivindicar 

el paper social del teatre i la 

necessitat que la diversitat es 

pugui veure relecida als es-

cenaris. La companyia va agrair 
al Clam la concessió del premi 

airmant que “ens agrada que 
ens mireu sense prejudicis, 
amb una mirada transparent”.
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