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El ‘Circ Picat’ 
obre amb l’art 
contemporani 
de Júlia Farrero
el cartell està format per 
companyies catalanes
Alpicat
redacció

Alpicat va inaugurar la nit del di-

jous la setena edició del Circ Pi-

cat, marcada per la pandèmia del 

Covid-19, amb l’espectacle Teia, 

de Júlia Farrero. L’artista va oferir 
una representació emmarcada en 

un context rústic i amb la tradició 
pirenaica de les falles com a font 
d’inspiració, tot plegat per crear 

una peça amb el trapezi com a 

protagonista, amb un llenguat-

ge simple i visual, on conviuen la 

tradició i la contemporaneïtat. El 

festival oferirà fins diumenge les 
creacions d’una dotzena de for-
macions, totes elles catalanes, en 

una edició marcada per les mesu-

res de seguretat. Així, en els tres 

espais habilitats al Parc del Graó, 

seu única de Circ Picat, s’aplicaran 

aforaments reduïts amb reserva 
prèvia, punt d’accés amb gel hi-

droalcohòlic, serà obligat portar 
mascareta i garantir la distància 
social, i hi haurà sortides i entra-

des esglaonades, a més de nete-

ja i desinfecció prèvia i posterior 
dels espais utilitzats pel públic i 
pels artistes.

La jornada d’ahir va tornar a 

omplir les instal·lacions d’Alpi-

cat amb els espectacles d’El sen-

yor de les baldufes, amb Penélo-

pe&Aquiles; Posse i Sabor, amb 

Sound de Secà, que farà doblet; 
Antipasti, amb El que ma queda; 

i Otto, amb Puppae Company. 

Avui, serà el torn per a Remem-

ber Show, amb Teatre Mòbil+-

Marcel Gros; Contigo me voy, 

amb My Santa Company; Absurd, 

amb Circ Vermut; i novament Ot-

to, amb Puppae Company.

Circ Picat acabarà diumen-

ge amb Total Glamour, amb The 

Sullivan’s; El rey de la acrobacia, 

amb Guga&Silvia; i Ye Orbayu, 

amb la Companyia Vaques. Cal 

remarcar, en primer lloc, els can-

vis en la ubicació. Així, tots els 

espectacles es representaran a 

les pistes cobertes del Parc del 

Graó per garantir la distància so-

cial. El preu de les entrades és de 

2 euros, excepte per als menors 

de 2 anys que podran seure a la 

mateixa cadira que un adult, de 

manera que no caldrà que aga-

fin entrada. La recaptació de les 
entrades anirà destinada al Banc 
d’Aliments de Lleida per ajudar 

a contribuir a fer més lleugera la 
crisi derivada del Covid-19.

Tot i l’excepcionalitat del mo-

ment, l’organització valora posi-

tivament tirar endavant amb el 
festival amb l’objectiu de conver-
tir-lo en una fira de proximitat.

FoTo: Aj. Alpicat/ La distància social i les mascaretes són les protagonistes de la setena edició del festival

El Museu de Cervera va inaugu-

rar dimecres l’exposició CON-

FIN-ART,  on una vintena d’artis-

tes vinculats amb la comarca de 

la Segarra i voltants mostren el 

seu treball crític sobre que ha sig-

nificat la pandèmia i el confina-

ment en l’individu i la societat. El 

visitant pot gaudir de propostes 

ben diferents, pintura, escultura, 
literatura, vídeo instal·lacions i 

escultura- a partir de les quals els 
artistes comparteixen amb la se-

va visió, el seu punt de vista sobre 

conceptes universals i propers a 

tothom.

El Museu de Cervera vol con-

vertir la visita a l’exposició en una 
experiència única i personal, i per 

aquest motiu també ofereix vi-
sites especials i diferents en les 
quals el públic viurà l’exposició a 

partir de la recreació d’experièn-

cies per part d’una actriu que 

dialogarà de forma lliure amb les 
obres i el públic. L’equipament 

cerverí també s’ha adherit a la 

campanya Memòries de la pan-

dèmia, una iniciativa que propo-

sa una acció de recollida de do-

cuments i objectes materials que 

testimoniïn el pas del coronavirus 
pel nostre país.

Una mirada artística sobre la 
pandèmia, al Museu de Cervera

FOTO: Museu Cervera / La mostra es pot visitar fins al 8 de novembre
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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

POTENCIA
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20%

40%

70%
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