
L’Aula de Teatre celebra amb 
una festa el seu 38è aniversari
La companyia El Sidral representarà 
el seu espectacle ‘Jugajoglars’
L’Aula Municipal de Teatre 
de Lleida està immersa en 
les celebracions del seu 
38à aniversari, que indrà 
com a acte central una 
festa oberta a la ciutadania 
el proper dijous 21 de 
novembre.

Lleida
REDACCIÓ

La Plaça Esteve Cuito i el Teatre 

de l’Escorxador seran els escena-

ris on es desenvoluparà una festa 

d’aniversari en què l’Aula de Tea-

tre pretén d’apropar-se al barri i 

a la ciutat i donar-se a conèixer al 

públic, que podrà gaudir de ma-

nera gratuïta de diferents acivi-
tats.

La cita arrenca a les 17.30 ho-

res a la Plaça Esteve Cuito amb 

el tradicional berenar amb coca 

Els Premis 
Literaris 2018 
presenten les 
seves obres 
guanyadores

El Cafè del Teatre de l’Escorxador 

acull avui, a parir de les 19.00 
hores, la presentació de les obres 

guanyadores dels Premis Lite-

raris Lleida 2018: Atles d’aigua i 

pedra, de Josep Ballester Roca, 

guardonat amb el 35è premi d’as-

saig Josep Vallverdú i Emboscada, 

d’Amadeu Vidal i Bonafont, guar-

donat amb el 23è Premi de poesia 

Màrius Torres. Demà dimecres, a 

parir de les 19.00 hores a la sa-

la 2 del Teatre de l’Escorxador se 

celebrarà el debat Repensem Llei-

da des de la cultura, a càrrec dels 

periodistes Joana Bonet i Lluís Foix 

i de l’escriptor Francesc Serés. 

Divendres es farà l’acte de lliura-

ment dels premis 2019.

El basc Bernardo 

Atxaga guanya el 

Premio Nacional 

de las Letras 2019

Bernardo Atxaga va ser guar-

donat ahir amb el Premio Na-

cional de las Letras Españolas 

per, en paraules del jurat “la 

seva contribució inamental a 
la modernització i a la projec-

ció internacional de les llen-

gues basca i castellana a través 

d’una narraiva impregnada de 
poesia en la que ha combinat 

d’una manera brillant realitat 

i icció”. El premi, dotat amb 
40.000 euros i concedit pel Mi-

nisterio de Cultura y Deporte, 

diningeix la labor literària. Per 
Atxaga, la concessió del premi 

és “alguna cosa més que un ali-

cient, és un impuls”. L’escriptor 
basc va publicar el seu primer 

llibre fa 47 anys.

FOTO: Aula de Teatre / Els ‘JugaJoglars’ faran gaudir els més peits

i xocolata, genilesa de PlusFresc 
Supermercats, que donarà pas a 

l’actuació de la companyia El Si-

dral, a la mateixa plaça a parir 
de les 18.15 hores. Els lleidatans 

oferiran el seu JugaJoglars, un 

espectacle d’animació infanil, 

d’una durada d’uns 50 minuts, en 

què combinen les tonades més 

populars amb jocs per a totes les 

edats per explicar algunes de les 

llegendes més secretes del Pi-

rineu.

La festa inalitzarà a la sala 1 

del Teatre de l’Escorxador amb 

un escenari obert, en el qual par-

iciparan alumnes, exalumnes i 
professorat de Teatre per a Joves 

i Adults de l’Aula de Teatre. Els 

paricipants hauran de preparar 
un peça de qualsevol art escèni-

ca –música, teatre, etc..– que no 

superi els cinc minuts de duració 

per representar-la.

A hores d’ara, quan manquen 

deu dies per la celebració, les pe-

icions per paricipar han estat 
força nombroses, ins al punt que 
ja s’ha arribat a límit i hi ha una 

llista d’espera. L’acivitat estarà 
coordinada per Jaume Belló.

L’Aula Municipal de Teatre va 

arrencar de manera oicial el seu 
primer curs el 17 de novembre 

de 1981, tot i que ja feia alguns 
mesos que treballava de manera 

aciva, el que la consolida com un 
referent pedagògic en l’àmbit te-

atral. Un dels objecius de la nova 
etapa iniciada fa dos anys sota la 

direcció de Mireia Teixidó i Mercè 

Ballespí, és la internacionalització 

de projectes arísics i educaius.

La Biblioteca Pública de Lleida va 

sumar-se ahir a les celebracions 

del Dia de les Escriptores, una 

iniciaiva que té l’objeciu de re-

cuperar el llegat de les dones es-

criptores, amb La boca descosida, 

a càrrec d’Alba Mascarella, un es-

pectacle literari que va fer un re-

corregut per la poesia i la prosa 

poèica de diverses autores con-

temporànies catalanes i d’arreu 

del món.

Seguidament, va realitzar-se la 

lectura d’una selecció de textos 

d’autores a càrrec dels membres 

del grup de lectura Una habitació 

pròpia. L’acte va comptar amb in-

terpretació a la llengua de signes 

catalana a càrrec de l’Associació 

Deixa’ns signar.

Alba Mascarella celebra 
amb ‘La boca descosida’  
el Dia de les Escriptores

MARTES 12 DE NOVIEMBRE DE 2019 | OCIO 37

FOTO: Selena García / La rapsoda Alba Mascarella durant l’espectacle
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Limpieza de DPF/FAP
TU COCHE COMO EL PRIMER DÍA

LIMPIEZA CON ADITIVOS
Sin necesidad de desmontar el DPF/FAP
del vehículo, actuación sobre el propio vehículo.

La falta de potencia y el aumento 
de consumo son síntomas de la 
obstrucción parcial de un FAP.

CONSUMO

CONSUMO

CONSUMO

NIVEL OBSTRUCCIÓN /    AFECTACIÓN
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