12

COMARQUES

SEGRE
Dijous, 4 de maig del 2017

MUNICIPIS CERTÀMENS

Penelles transforma l’antic cine
en un escenari del món rural

ERC critica Mir per
l’informe sobre l’aire

El pati de butaques acollirà escenes relacionades amb l’agricultura i la ramaderia
|| El festival Gar-Gar concentrarà una trentena d’artistes de tot el món
DIPUTACIÓ DE LLEIDA

X.R.

❘ PENELLES ❘ La sisena edició de la
Fira del Món Rural de Penelles,
que se celebrarà entre els propers dies 5 i 7 de maig, obrirà
les portes de l’antic cine, on es
representaran escenes del món
rural al pati de butaques mentre es projecta una pel·lícula de
cine antic.
Durant el certamen, el municipi es transformarà per recrear el món rural del segle XX
i s’ha organitzat una gimcana de
tractors, una fira de productes
artesans, una ruta amb gairebé

noranta tractors clàssics, tallers
per a totes les edats, parades
d’artesans i representacions
teatrals.
A més, l’alcalde de Penelles,
Eloi Bergós, va apuntar que la
fira coincidirà en aquesta ocasió
amb la segona edició del festival Gar-Gar, que reunirà una
trentena d’artistes de diferents
nacionalitats i seran els encarregats de pintar les parets i els
murs del municipi per oferir una
visió molt àmplia del que és l’art
urbà i oferiran la seua particular
visió del món rural.

Autocars de l’ANC de
Tàrrega a Barcelona

La regidora Mar López, l’alcalde, Eloi Bergós, i un dels artistes.

Bell-lloc d’Urgell

❘ TÀRREGA ❘ L’ANC de Tàrrega
contractarà autocars per facilitar el viatge des de la capital
de l’Urgell a Barcelona per
manifestar-se en suport dels
membres de la mesa del Parlament que van recolzar les
conclusions de la comissió del
referèndum, citats a declarar
davant del TSJC els dies 8 i
12 de maig i el 12 de juny.

| Festa Major

Maig esportiu i musical

DISSABTE 6

EL VERMUT I TAST DE CASSOLA AMB LO PAU DE PONTS, LA NIT JOVE, ELS
PARTITS DE BÀSQUET, HOQUEI O FUTBOL I LA CURSA POPULAR, PLATS FORTS
SEGRE

Esports i ritme són les dos potes
sobre les quals se sustenta la
festa grossa de Bell-lloc. En especial el ritme, amb propostes
com un vermut popular i tast de
cassola dissabte, presidit pel cada cop més cèlebre Lo Pau de
Ponts. I de nit, picant l’ullet als
més joves. Com a cartell, la Terrasseta de Preixens, les versions
de La Secreta i el DJ Pol Verdés.
Els balls animats per Slalom Express i Maravella reblaran el
clau en el capítol musical.
Quant a l’aspecte esportiu, cita
amb hoquei, bàsquet o futbol,
així com amb la cursa popular.
Jocs de fusta, cucanyes, sardanes i missa arredoniran l’agenda, on tot és gratuït.

❘ LLEIDA ❘ El grup d’ERC, a
l’oposició de les Borges, va
criticar ahir l’alcalde, Enric
Mir (PDeCAT), al considerar que va “amagar” l’estudi sobre qualitat de l’aire per
“afavorir General d’Olis” en
la regularització d’obres. Així, va qualificar de “ridícul”
que Mir apunti a politització
d’Ipcena a favor d’ERC.

10.30 Cursa popular per categories.
Al camp de futbol.
11.30 Cucanyes per a tothom. A la
pista de frontó.
12.00 Vermut popular i tast de cassola amb l’acompanyament de Lo Pau
de Ponts. Al local del jovent.
13.00 Inauguració del 17è concurs de
fotografia. A l’edifici de la Costereta.
17.00 Partit de futbol entre l’Atlètic
Club Bell-lloc i la UE Vilanovenca.
18.00 Concert amb l’orquestra Slalom
Express i, tot seguit, sessió llarga de
ball. A la sala La Cultural.
18.30 Eucaristia de vigília de
diumenge.
19.00 Partit de categoria sènior femení entre el club de bàsquet Belllloc i el club de bàsquet Torà.
24.00 Nit del jovent amb La Terrasseta de Preixens, grup de versions La
Secreta i DJ Pol Verdés. A la sala La
Cultural.

res i globoflèxia per a infants de totes
les edats. A la plaça Creu del Terme.
12.00 Missa major, amb l’acompanyament de l’orquestra Maravella.
13.00 Sardanes amb l’orquestra La
Maravella. A la plaça Catalunya.
13.30 Lliurament de premis del 17è
concurs de fotografia.
Tot seguit, vermut de Festa Major. A la
plaça Catalunya.
18.00 Concert amb l’orquestra Maravella i tot seguit, sessió llarga de ball.
A la sala La Cultural.
18.15 Partit d’hoquei de categoria
júnior entre el Batlle Bell-lloc i el CP
Vilanova.

DIUMENGE 7
La Terrasseta de Preixens, la Secreta i un DJ actuaran dissabte a la nit.

11.30 Jocs de fusta gegants, pintaca-

Maravella acompanyarà la missa.

CITA AMB EL TEATRE I LA MOSTRA FOTOGRÀFICA
● Com a preludi, demà hom convida a gaudir del teatre. La companyia jove Som els que som bastirà El diari
Franc de l’Anna, a les nou al casal parroquial. L’entrada costa 5 euros i es pot adquirir a Cal Temyr.
● També hom pot fer un cop d'ull a les imatges presentades al 17è concurs fotogràfic, organitzat per
l'associació de dones. S'emplacen a l'edifici de la Costereta, obert dissabte i diumenge de dotze a dos.
● Totes dos jornades, si bé de les dotze a dos quarts de dos, la biblioteca municipal Joan Solà donarà a
conèixer les darreres novetats en pel·lícules i llibres infantils, juvenils i d’adults.

