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El teatre en viu torna a Alpicat ■ El parc del Graó es va convertir ahir a la nit en l’escenari 
improvisat per a la primera representació teatral en viu amb públic a Alpicat des que fa tres 
mesos l’estat d’alarma va obligar a posar el cartell de tancat a totes les activitats culturals. 
La companyia La Baldufa va ser l’encarregada de fer les delícies de petits i grans amb Cirque 
déjà vu, en una sessió que va estar marcada per les restriccions sanitàries.

REDACCIÓ
❘ LLEIDA ❘ La delegació lleida-
tana d’Òmnium Cultural ha 
programat per al mes de ju-
liol un festival que inclourà 
espectacles de teatre, mà-
gia, música i jocs per a totes 
les edats. “Volem que aquest 
festival sigui una constata-
ció de la voluntat popular de 
continuar consumint cultura i 
un agraïment a un sector que 
durant el confinament no ha 
abandonat el seu compromís 
social”, van assegurar en un 
comunicat de l’entitat, mentre 
que van destacar que durant 
la crisi sanitària “hem pogut 
comprovar la necessitat dels 
productes culturals per poder 
mantenir una societat sana”. 
La plaça Mercadal de Balaguer 
acollirà el proper dia 4 de juli-
ol la primera edició d’aquesta 
iniciativa, que començarà a les 
19.00 hores. 

A més d’instal·lar jocs de 
fusta per als nens d’entre 10 i 
14 anys, la companyia de te-
atre Campi Qui Pugui oferirà 
un espectacle per a totes les 
edats a les vuit de la tarda. El 
colofó el posarà la música del 
grup Hao Band, amb un con-
cert a les 21.00 hores.

Per tal d’evitar riscos de 
contagi per coronavirus, tots 
els participants hauran d’uti-
litzar mascareta i respectar 
les mesures de seguretat. El 
festival Cultura al Carrer tam-
bé es traslladarà a les Borges 
Blanques (11 de juliol), Lleida 
(18 de juliol) i Mollerussa (25 
de juliol).

Música, teatre i màgia 
en un festival 
d’Òmnium Cultural
Balaguer acollirà la primera sessió el 4 de 
juliol || Amb Campi Qui Pugui i Hao Band

INICIATIVES LLEURE FAMILIAR

LES CLAUS

Sessió inaugural
z La plaça Mercadal de Bala-
guer serà l’escenari de la pri-
mera sessió del festival Cul-
tura al Carrer, el proper dia 4 
de juliol. A més d’instal·lar di-
versos jocs de fusta per a nens 
d’entre 10 i 14 anys, entre les 
set i les nou de la tarda hi hau-
rà un espectacle a càrrec de 
Campi Qui Pugui i música de 
Hao Band.

Gira per quatre localitats
z El festival es traslladarà tam-
bé a les Borges Blanques (11 
de juliol), Lleida (18 de juliol) 
i Mollerussa (25 de juliol). Els 
participants hauran d’utilitzar 
mascareta.

La companyia representa avui l’obra ‘Kissu’ a Artesa de Segre.

ARTS ESCÈNIQUES ESTRENA

❘ LLEIDA ❘ El Centre de Titelles 
de Lleida celebra avui la pri-
mera actuació amb públic 
després de més de tres mesos 
d’aturada a causa de la crisi 
del coronavirus. Torna amb 
l’espectacle Kissu, que tindrà 
lloc al camp de futbol d’Artesa 
de Segre (19.00 hores), seguint 
les mesures de seguretat re-

comanades per les autoritats 
sanitàries. Des que es va de-
cretar l’estat d’alarma per la 
pandèmia, la companyia de 
teatre va haver de suspendre 
més de 40 actuacions, per la 
qual cosa van valorar “posi-
tivament” que “a poc a poc es 
tornin a programar especta-
cles i s’aposti pel sector”.

Primer espectacle del Centre 
de Titelles post-Covid

CENTRE DE TITELLES DE LLEIDA
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