
La UdL s’estrena a la 
Mostra Josep Fonollosa 
amb ‘Live is for the living’
L’obra ha estat creada per estudiants 
i professors d’Estudis Anglesos
Lleida
REDACCIÓ

L’espectacle anual que des del 

2012 produeix el Departament 

d’Anglès i Lingüísica de la Univer-
sitat de Lleida (UdL), dirigit per la 
professora Núria Casado, i amb 
estudiantat del grau d’Estudis An-

glesos, arriba per primer cop a la 
Mostra d’Arts Escèniques Josep 

Fonollosa Fono de Lleida i es re-

presentarà avui diumenge a la sa-

la 2 del Teatre de l’Escorxador en 

dos passis (18.00 i 20.00 hores). 
Es tracta de Life is for the living, 
una obra original en llengua an-

glesa sobre la família, els records i 
les coses que importen, fruit d’un 
procés de creació col·leciva d’es-

tudiants de 3er i 4art del grau.

La Mostra d’Arts Escèniques, 
que s’allargarà ins al 15 de de-

sembre, coninuarà el proper cap 
de setmana amb les propostes 

Give de la companyia Dancesca-

pe! (divendres, 19.00 i 21.00); Un 

viatge per Broadway, amb el Mag 
Adriaco (dissabte, 18.00 i 20.00) 
i Despertar (Spring Awakening), 
de Kalmusik (diumenge (17.30 i 

20.00). Enguany el grup d’actrius 
i  actors s’han autoanomenat The 

Lost Children of Shakespeare. En 

la producció també hi han col·la-

borat la Facultat de Lletres i el Vi-
cerectorat de Cultura.

FOTO: UdL / L’està està dirigit per la professora Núria Casado

Més de 14.000 persones van 
presenciar el divendres a la nit el 
concert que el grup basc La Polla 
Records va oferir al WiZink Cen-

ter de Madrid, en un dels seus 
primers concerts en 16 anys i 

que es va anunciar com un dels 
úlims de la seva carrera.

Formada a Salvaierra (Àla-

ba) el 1979, La Polla Records va 
gravar 13 discos d’estudi, des de 
Salve (1984) ins a El úlimo de 
La Polla (2003). La banda oferirà 
dos concerts al Palau Sant Jordi 
de Barcelona, els propers 25 i 26 
d’octubre.

La Polla Records triomfa 
a Madrid en el primer 
concert en 16 anys

FOTO: Javier Lizón (EFE) / Evaristo, el cantant del grup basc

El CaixaForum Lleida acollirà el 

proper dimarts dia 15 (19.00 
hores) la conferència Deixar de 

fumar és com un divorci? Dir 
adeu al tabac no sempre és di-
ícil, en què el doctor Francesc 
Abella –coordinador de la Uni-
tat de Tabaquisme de l’Hospital 
Universitari  Santa Maria de Llei-
da i membre del Grup d’Invesi-

gació dels Ciments Biològics dels 

Transtorns Mentals– explicarà 
tècniques por posar en pràci-

ca per aconseguir abandonar 
aquest hàbit, que requereixen 
creaivitat, constància i adap-

tació a les peculiaritats de ca-

da individu, ja que a més de les 

qüesions isiològiques, tenen 
molta incidència els temes emo-

cionals, d’aprenentatge i d’inici-
aiva personal.

Aquesta conferència està em-

marcada en el cicle Podem con-

trolar els factors que més contri-
bueixen a la mortalitat?, que té 
l’objeciu de visibilitzar diversos 
factors que condicionen la salut 

i que obren vies per arribar a un 
envelliment saludable. La darre-

ra conferència del cicle serà el 

29 d’octubre, a càrrec del doctor 
Reinald Pamplona, que amb el 
ítol Els límits de la vida huma-

na relexionarà sobre els darrers 
avenços cieníics sobre el tema.

Conferència al CaixaForum 
de Francesc Abella per 
abandonar l’hàbit de fumar

FOTO: CaixaForum / Deixar de fumar necessita diverses tècniques
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Festival de Jotas a la plaça Sant Joan
Dins dels actes de les Festes del Pilar de la Casa de Aragón de Lleida, la plaça Sant Joan va acollir un 
festival de jota aragonesa, que va anar a càrrec de l’Agrupació Raices de Za-Hu-Te i que va assolir un 
gran èxit de públic. El matí va començar amb la processó amb seguici format per la secció de tambors i 
bombos de l’entitat, Raices de Za-Hu-Te i els gegants del Grup Cultural Garrigues  /FOTO:  Tony AlcántaraN
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