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PATINATGE
MIQUEL BRESOLÍ

J. GÓMEZ

Joves patinadors del club de Mollerussa.

Primera Volta de
Patinatge al pavelló

Representants dels grups de teatre de Torregrossa i Mollerussa, a L’Amistat.

El “Mama mia” de
Tour-Mix, a L’Amistat
Campanya de promoció del teatre de proximitat
a càrrec del grup Rossinyol de Mollerussa
El teatre L’Amistat serà escenari el pròxim dissabte de
la representació de l’obra
Mama mia, quin musical! a
càrrec del grup de teatre
Tour-Mix Teatre de Torregrossa. La iniciativa forma
part d’un nou conveni de
col·laboració que ha encetat
el grup de teatre Rossinyol

de Mollerussa amb l’objectiu de fomentar la col·laboració entre els grups de teatre de la zona.
Cal destacar que el grup
de teatre de Mollerussa ha
renovat part de la seva junta, que presideix Josep Sala i compta amb Josep Maria Ezquet com a director i

Jaume Capell com a segon
director. Entre els seus pròxims projectes s’hi troba
una nova obra de teatre, Necessito una infermera, que
s’estrenarà aquesta primavera, o la creació d’un segon
grup teatral, encarat al jovent. També han estrenat
web al Facebook.

El poliesportiu Onze de Setembre de Mollerussa va ser
escenari el passat cap de setmana de la primera Volta
d’Iniciació en Modalitat Lliure, programa curt, de patinatge artístic. La jornada va
reunir un total de 140 participants, en edats compreses
entre els 6 i els 14 anys, repartits en vuit categories diferents.
Els joves patinadors reunits a la trobada van compe-

tir en el programa curt de figures obligatòries per tal de
classificar-se i poder seguir
competint.
Els clubs participants a la
primera Volta celebrada a la
capital del Pla d’Urgell eren
C.E. Torregrossa, C.H. Cadí,
C.P. Alcoletge, C.P. Bordeta,
C.P. Torrent de Cinca, Lleida
P.A., P.A. Principat d’Andorra i els amfitrions, el Club de
Patinatge Artístic Mollerussa-Pla d’Urgell.
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Una jugada d’un dels partits celebrats a Mollerussa.

Trobada de bàsquet
a Mollerussa

TROBADA DE PUNTAIRES A TORREGROSSA
Desenes de puntaires procedents de diversos punts de la geografia lleidatana van participar el passat
cap de setmana en la quinzena Trobada de Puntaires de Torregrossa, que va omplir de públic la Sala Cultural i Recreativa del municipi.

La ciutat de Mollerussa va
ser diumenge passat una de
les seus triades per la Federació Catalana de Bàsquet
per celebrar-hi la segona edició de la Trobada del Programa de Detecció i Perfeccionament (PDP) de la temporada 2012-13.
Així, al pavelló Dinou de
Març de la la capital del Pla
d’Urgell s’hi van reunir un total de 160 jugadores mini de
primer any i segon (2001 i
2002) de diferents indrets de

Lleida, com Ciutat Sud, Comarques Nord i Comarques
Sud. També hi van partidipar
del Bages, el Baix Llobregat,
del Garraf-Penedès, Tarragona i, finalment, Terres de
l’Ebre.
Les altres seus de la Trobada de Detecció i Perfeccionament del passat diumenge
van ser Bellpuig (en categoria mini masculí) i, finament,
la ciutat de Badalona (en categoria mini masculí i femení).

