
Castellserà acull aquest 
mes el primer Festival 
d’Arts Escèniques de la 
desescalada a Ponent
Amb la participació d’artistes locals i 
aforament limitat, que ja està complet
Castellserà
ACN

L’Ajuntament de Castellserà (Ur-

gell) i la Masia Cal Monic, han or-

ganitzat pel dissabte 30 de maig 

el Festival Desescal-ART que es 
pretén convertir en el primer 
Festival d’Arts escèniques de la 
desescalada a Ponent. Aquest pe-

tit municipi compta amb diversos 
artistes de diferents disciplines 
com el teatre, el circ, la música i 

la màgia de manera que el carte-

ll el conformen la Cia Campi Qui 
Pugui, Improvisto’s Krusty Show, 
David Pradas i Oriol Ginestà. 

L’espectacle serà presentat 

pel Mag Lari, que recentment ha 
comprat una casa al poble. L’afo-

rament serà limitat i ja s’han es-

gotat les localitats de l’espai que 
es distribuirà per unitats familiars 
i amb separació entre elles i sen-

se servei de bar.
Amb la voluntat que ben aviat 

tot torni a la normalitat, els im-

pulsors del Festival Desescal-ART 
han pensat petits tastos d’entre 
20 i 25 minuts per cadascuna de 

les companyies participants per 
tal que no s’allargui en excés. Hi 
haurà les actuacions de la com-

panyia Campi Qui Pugui, espe-

cialitzada amb el teatre familiar, 
Improvisto’s Krusty Show, com-

panyia de circ, i els músics David 
Pradas i Oriol Ginestà. Tot plegat 
presentat pel Mag Lari que re-

centment ha comprat una casa 

pairal a Castellserà per poder-hi 

fer un espai museístic.
L’objectiu és que la gent de 

Castellserà pugui començar a sor-

tir i tornar a la normalitat. Des-

prés de suspendre la Fira, les ca-

ramelles, la festa de la Mona i fer 
la Festa del Bandoler confinada, 
des de l’Ajuntament es veu la ne-

cessitat de començar a reprendre 

l’activitat cultural.
Es preveu fer el festival amb 

totes les mesures de seguretat 

possible per tal d’assegurar l salut 

d’artistes i públic en tot moment, 
amb un accés restringit i afora-

ment limitat, sent obligatori l’ús 

de la mascareta, amb un espai 

distribuït per unitats familiars i 
amb separació entre elles i sense 

servei de bar. 
De fet, amb una hora s’han 

esgotat les localitats i tenint en 

compte que per qüestions de sa-

lut es descarten més passes, l’es-

pectacle es retransmetrà en di-

recte pel compte d’Instagram de 

l’Ajuntament de Castellserà.

FOTO: L.M. / El Mag Lari serà el presentador del festival
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CONSEQÜÈNCIES DEL COVID-19

El grup municipal d’ERC Alba-

tàrrec ha destinat les dietes dels 
plens a la lluita contra la Co-

vid-19. Els republicans han acu-

mulat 180 euros per comprar  
300 mascaretes quirúrgiques.

ERC Albatàrrec destina les 
dietes a la lluita pel Covid-19

FOTO: ERC / El grup municipal d’ERC a Albatàrrec

L’Ajuntament de Mollerussa 

obrirà de l’1 al 12 de juny el pe-

ríode de preinscripció per a les 
escoles bressol de Mollerussa, 

el qual es farà prioritàriament 
via telemàtica a través de la web 
municipal www.mollerussa.cat. 
Així mateix, també s’ha reservat 
del 8 al 12 de juny per aquelles 
famílies que ho vulguin fer pre-

sencialment, per a la qual cosa 
hauran de demanar cita prèvia 
a l’escola bressol a la qual es 
vulguin inscriure i complir me-

sures de prevenció. En total, les 
tres escoles bressol de titularitat 
municipal El Niu2, La Quitxalla i 
el Para- sol ofereixen 146 places 
de cara la curs vinent. La llista es 
donarà a conèixer el 23 de juny.

Mollerussa obrirà la inscripció 
per a les escoles bressol de 
l’1 al 12 de juny a distància

La Biblioteca Comarcal Jau-

me Vila tornarà a obrir portes 

el pròxim dilluns dia 1 de juny 
després d’adoptar diferents me-

sures de prevenció com són la 
col·locació de mampares de se-

guretat i també dispensadors de 

gels hidroalcohòlics a les entra-

des. Ho farà donant cita prèvia 

als usuaris que vulguin agafar 
qualsevol material en préstec o 
retornar-lo, cosa que també es 
podrà fer a través de la bústia 
que hi ha instal·lada a l’entrada 
de l’equipament. Els canals de 
contacte per demanar la cita 

prèvia seran el correu electrònic 
i Telegram.

Mollerussa reobre la seva 
biblioteca amb cita prèvia

FOTO: Aj. Mollerussa / Mesures preventives a la biblioteca

Les visites a l’Espai Cultural dels 
Canals d’Urgell es reprendran 

amb cita prèvia la setmana vi-
nent, a partir del 2 de juny. Es 
constata l’interès per l’oferta 
d’allotjament rural segons fonts 
del sector i es recorda que l’accés 
a l’estany d’Ivars i Vila-sana està 
permès als veïns dels dos termes.

Comença la 
recuperació 
de l’activitat 
turística al Pla

FOTO: J.A.P. / L’estany d’Ivars i Vila-sana, visitable per als veïnsN
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