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TÀRREGA

Entrega dels lots a Magatzem d’Aliments Solidaris de Tàrrega.

Tres mil kg de productes
per al Banc d’Aliments
FiraTàrrega i Moritz impulsen dues campanyes per donar suport

a les famílies que pateixen una situació econòmica precària

Un total de 3.008 kg d’ali-
ments i productes d’higiene
en benefici del Magatzem
d’Aliments Solidaris de Tàr-
rega, aquest és el balanç de
les dues campanyes realitza-
des aquest estiu per FiraTàr-
rega i la cervesera Moritz.

Per una banda hi havia la
campanya “Dóna la talla”,
una iniciativa de Moritz que
animava el públic a col·labo-
rar amb el Banc d’Aliments

A.T.

aportant 3 kg d’aliments i 3
xapes de la cervesa a canvi
d’una samarreta. La campa-
nya es va tancar amb un to-
tal de 2.500 quilos d’aliments
recollits.

Per altra banda, per segon
any consecutiu FiraTàrrega
ha destinat el 5% de la recap-
tació de taquilla dels seus es-
pectacles de pagament a
l’adquisició de productes per
al Magatzem d’Aliments So-
lidaris del municipi. Un total
de 508 kg de menjar han es-
tat cedits pel certamen per
donar suport a les famílies
que pateixen una situació
econòmica precària. Amb
aquest import s’han adquirit
diversos lots de productes
com oli, llet, detergents, i
verdures i peix en conserva,
els més escassos que aporten

els excedents de la Unió Eu-
ropea i que són de primera
necessitat.

El Magatzem d’Aliments
Solidaris de Tàrrega està

gestionat conjuntament pel
consistori i els Serveis Soci-
als d’Atenció Primària
(SSAP) amb distribució per
part de Creu Roja Urgell.
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ADQUISICIÓ

La BAT publica
les bases del 27
Concurs de
Teatre Amateur

TÀRREGA

La Benèfica Agrupació Te-
atral (BAT) de Tàrrega ha
publicat les bases per a
presentar-se al 27 Con-
curs de Grups Amateurs
de Teatre Ciutat de Tàrre-
ga. Es tracta d’una convo-
catòria oberta a tots els
grups de teatre que fins al
20 de desembre poden
presentar una o dues
obres, preferentment en
llengua catalana. Del total
de grups presentats, cada
any en solen ser més de
50, el jurat en selecciona
6. Els grups seleccionats o
finalistes actuaran al Tea-
tre Ateneu entre el 21 de
febrer i el 10 de març. La
BAT finança amb 600 eu-
ros els 6 grups finalistes.
En total es lliuren un total
de 9 premis al muntatge,
la presentació, la direcció,
actors i actrius principals
i secundaris, votació po-
pular i participació. El
grup guanyador s’adjudi-
ca el passi per actuar a la
Fira. www.bat-teatre.net.

GUISSONA

La vila celebra
la 3a Trobada
de Veïns amb
un llibre
Guissona celebrarà dis-
sabte la tercera Trobada
de Veïns amb la presenta-
ció d’un volum amb més
de 1.000 fotografies inèdi-
tes. Es tracta d’un treball
exhaustiu de recerca i ca-
talogació d’imatges que
han dut a terme un grup
de veïns i antics veïns de
la vila durant els darrers
4 anys, i que salda una his-
tòria gràfica de la passada
centúria fins a la dècada
dels anys 70. Ja en la pas-
sada edició de la Trobada,
l’any 2011, es va fer una
exposició de fotografies
retrospectives que va ani-
mar a engegar el projecte
de fer un llibre, capitane-
jat per Joan Condal. La
Trobada començarà a les
10 del matí a la Casa de la
Vila, des d’on es farà un
recorregut pel poble. A la
una de migdia es presen-
tarà el llibre a la plaça del
Vell Pla. Després es farà
un dinar al pavelló, que
clourà amb el ball de la
sardana.

Comença el 20è cicle de
teatre amb canvi d’horari

TÀRREGA

Tàrrega dóna dissabte el tret
de sortida a la 20a tempora-
da de teatre amb l’obra
Stockmann de Les Antonie-
tes. Enguany hi ha una nove-
tat important ja que s’avan-
ça una hora l’inici de les re-
presentacions (començaran
a les 9 del vespre) per tal
d’impulsar el gran ventall
gastronòmic que ofereixen
els restaurants de la ciutat,
segons va explicar el regidor
de Cultura, Albert Rosinés,
en la presentació del cicle.

La nova temporada inclou
8 espectacles que es repre-
sentaran entre el 4 d’octubre
i el 7 de febrer. Pel que fa al
cap de cartell, és la compa-
nyia The Chanclettes amb
#Dputocool (10 de gener). Per
la seva part, La Xarxa com-
pletarà el cicle amb 7 obres
variades per al públic infan-
til.

El pressupost és de 30.000
euros. Els abonaments cos-
ten entre 55 i 80 euros i a més
hi ha diversos descomptes.

Presentació del cicle a l’Ateneu, amb The Chanclettes entre el públic.
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Trobada d’alumnes en
el 1r Concert de Tardor

CERVERA

SANTI RIU

La música de cambra cen-
trarà part del nou Cicle de
Concerts de Tardor que ar-
riba a la XXVII edició i que
enguany assumirà també la
presentació d’alguns ins-
trumentistes que han aca-
bat els seus estudis al con-
servatori i que segueixen ja
aquest curs els estudis de
grau superior. Precisament
seran aquests els qui inici-
aran el cicle el proper 5
d’octubre. Podrem sentir a

la soprano Anna Arfelis
amb àries de Händel i Mo-
zart, el trombonista Pau
Carbonell amb obres de
Grondhal i David, la flautis-
ta Montse Isanta amb la So-
nata de Carl Philipp Em-
manuel Bach i la Fantasia
op. 79 de Gabriel Fauré, i
l’acordionista Marc Jimé-
nez amb un Preludi i Fuga
de Bach i Adiós Nonino de
Piazzola. El concert serà
diumenge a les 18h a l’Au-
ditori.

La banda del Conservatori de Música de Cervera.
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