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Més de 3.500 assistents  
a la 28a Mostra de Lleida
En aquesta edició del cicle de teatre s’han escenificat 37 
espectacles || De 27 companyies lleidatanes, 10 més que el 2018

ARTS ESCÈNIQUES BALANÇ

REDACCIÓ
❘ LLEIDA ❘ Un total de 3.538 per-
sones han assistit com a públic 
a les obres de la vint-i-vuitena 
Mostra d’Arts Escèniques de 
Lleida Josep Fonollosa Fono, 
entre el 5 d’octubre i el 15 de 
desembre al Teatre de l’Escor-
xador. Durant aquests tres me-
sos, vint-i-set companyies llei-
datanes han posat en escena els 
seus espectacles fins un total 
de trenta-set ocasions. I és que 
algunes van oferir en un ma-
teix dia una doble sessió de la 
seua obra. Aquest és el balanç 
de la vint-i-vuitena edició, que 
es va acomiadar diumenge, en 
què han participat deu entitats 
més que l’any passat.

Les vint-i-set formacions 
que han pujat a l’escenari de 
l’equipament lleidatà des de 
l’octubre passat és molt di-
versa i entre aquestes figuren 
associacions culturals, grups 
de teatre d’aficionats, grups 
de jubilats o pensionistes, es-
tudiants de la Universitat de 

Lleida, escoles de dansa de la 
ciutat, artistes de diferents dis-
ciplines que proven peces no-
ves, grups de centres educatius, 
associacions veïnals i entitats 
del tercer sector.

La Mostra d’Arts Escèniques 
de Lleida va nàixer l’any 1992 
com a aparador de les creacions 

locals de la ciutat. El nom que 
té avui dia és un homenatge a 
Josep Fonollosa, conegut com a 
Fono, director de la companyia 
lleidatana AEM-Belles Arts Te-
atre i dinamitzador cultural del 
Cercle de Belles Arts de la ca-
pital del Segrià, que va morir 
l’estiu del 2006.

MAITE MONNÉ

‘Don Juan Tenorio’, del Grup TOAR, es va escenificar al novembre.

Magraners estrena festival de teatre aquest Nadal

❘ LLEIDA ❘ L’espectacle El petit elefant, del Centre de Titelles, 
serà l’encarregat d’inaugurar, aquest dissabte 21 a les 17.30, 
el nou cicle nadalenc d’arts escèniques Fum, fum, fum, or-
ganitzat per l’associació Hangar del barri dels Magraners. 
El seguiran Cançó de Nadal, de Magraners a Escena, el 26 
(19.00 h) i 28 (17.30 i 20.00 h); i Gretel i Hansel, de Zum 
Zum Teatre, el 29 (17.30 h). Els espectacles tenen un preu 
de 5 euros i tindran lloc a l’Antic Cine Goya.

Carnet de 15 € per visitar els monestirs del Cister

❘ VALLBONA DE LES MONGES ❘ L’Agència Catalana del Patrimoni 
Cultural ha implantat un carnet de 15 euros que permet vi-
sitar durant dos anys els tres monestirs de la Ruta del Cister 
(Vallbona de les Monges, Poblet i Santes Creus). La iniciativa 
té com a objectiu aturar la pèrdua de visitants.

MAITE MONNÉ

Exposició de retrats del lleidatà Llukutter al Rectorat ■ La cafeteria del Rectorat de la UdL acull 
des d’ahir la mostra de retrats Cendra i art, de l’artista lleidatà Llukutter (a la foto). Les obres, 
fetes a partir de plantilles –tècnica stencil–, es podran visitar fins al 13 de gener.

El nou Consell General de l’IEI, ahir a l’Aula Magna.

POLÍTICA CULTURAL CONSTITUCIONS

❘ LLEIDA ❘ L’Institut d’Estudis 
Ilerdencs va constituir ahir 
a l’Aula Magna el nou Con-
sell General amb la presència 
del president de la Diputa-
ció de Lleida, Joan Talarn; el 
director de l’IEI, Joan Josep 
Ardanuy; i la vicepresiden-
ta del mateix ens, Estefania 
Rufach. 

A més de constituir-se el 
nou consell, es va fer una re-
unió de la Junta Rectora en la 
qual es va donar llum verda 
a dos convenis de col·labora-
ció amb el departament de 

Cultura de la Generalitat. El 
primer, per donar suport a la 
programació d’espectacles 
d’arts escèniques i musicals 
als municipis de Ponent, i el 
segon, per al desenvolupa-
ment de la Xarxa Territorial 
de Museus de les Terres de 
Lleida i Aran. Així mateix, 
es van aprovar les propos-
tes de concessió de subven-
cions de l’actual exercici en 
escoles de música, projectes 
culturals, publicacions locals 
o comarcals i biblioteques, 
entre d’altres.

Nova Junta Rectora i 
Consell General de l’IEI

IEI
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