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Si desea la reseña de su cumpleaños, matrimonio o nacimiento de su hijo o algún 
familiar, envíenos sus datos adjuntando una fotografia y le complaceremos sin ningún 
cargo. No se publicaran fotomontajes, fotografías retocadas o carentes de un mínimo 
de calidad. Los originales deberan entregarse a La Mañana, 48 horas antes del díade 
su publicación. Puede dirigirse a nuestras oficinas en la calle Príncep de Viana, 27-29 
de Lleida, o por correo electrónico: vidasocial@lamanyana.cat 

Més de 350 infants als casals de Tàrrega 

D 

Els casals d'estiu de Tàrrega estan sent un èxit de participació i més de 350 infants gaudeixen fins aliO 
de setembre de les diverses propostes lúdiques i pedagògiques que s'imparteixen a les escoles Maria 
Mercè Marçal i Àngel Guimerà a més del Parc Esportiu. 

El grup The Foggy Childs actua a 'rorres de Segre 
Torres de Segre va donar el tret de sortida a la nova edició del cicle 'Nits de música a la fresca' amb 
l'actuació del grup The Foggy Childs, que va fusionar el gènere electrònic amb instrumentació en 
directe. 

Ofrena floral a Sant aum e dels Fanalets 
Un bon grup de feligresos de la unitat parroquial del Carme i Sant Joan, encapçalats pel rector Mn. 
Jaume Pons, van acudir al Peu del Romeu per tal de fer la seva ofrena floral a Sant Jaume dels Fanalets, 
on van cantar la popular cançó "Sant Jaume ve de Galícia, Sant Jaume ve d'Aragó ... :•. 

SOCIAL 

Torrons i Mel Alemany 
col-labora amb l'IRBLleida 
L'empresa d'Os de Balaguer, Torrons i Mel Alemany, col·labora des 
de l'any 2017 amb l'Institut de Recerca Biomèdica de Lleida amb 
l'objectiu de seguir avançant en la recerca en salut a la demarcació. 

Montserrat Ribal guanya el 
Concurs de Balcons Florits 
de la Pobla de Segur 
Montserrat Ribal ha estat la guanyadora del concurs de Balcons 

Florits i Decorats de la Pobla de Segur i s'ha endut un premi 

de 200 euros. El segon i el tercer lloc van ser per Adrià Forga i 

Montse Solé, amb un premi de 100 i 50 euro s respectivament. 
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Set murals s'afegiran a les 
parets de Torrefarrera amb 
el cinquè 'Street Art Festival' 
El certamen recupera el caràcter internacional 
després d'un 2020 amb només artistes lleidatans 
EI'Torrefarrera Street Art 
Festival' celebrarà la seva 
cinquena edició de 1'1 al 9 
de setembre, que omplirà 
les parets del municipi amb 
més art urbà. 

Lleida 
REDACCIÓ 

El festival, que té l'objectiu és di
namitzar i regenerar els espais del 
municipi, potenciant i apostant 
per la cultura i l'art urbà com a 
mitjà d'integració social, va obrir 
ahir el termini per fer les inscrip
cions per participar, que finalit
za el dia 31, quan una comissió 
farà la selecció dels artistes, dels 
quals es valorarà la qualitat artís
tica; la trajectòria; la viabilitat del 
projecte; la flexibilitat d'adaptar 
la proposta a les superfícies i/o 
parets existents, i la seva integra
ció en l'entorn públic, tal com va 
explicar Ester Roig, regidora de 
Civisme, Comerç i Turisme. D'al
tra banda, la coordinadora del 
festival, Elisabeth Vicens, va re-

cordar que la temàtica és lliure, 
de forma que els artistes poden 
triar el que volen expressar. En 
aquesta Sa edició es disposarà de 
set parets per a set murals, amb 
un total de 749 metres quadrats 
de parets disponibles; d'aquesta 
manera, quan finalitzi, s'hauran 
pintat 47 murals en un total de 
4.663 metres quadrats de parets 
del municipi. 

Enguany, a més, el festival tor
narà a recuperar el caràcter inter
nacional, després d'una passada 
edició oberta només a artistes 
lleidatans donat el context de 
pandèmia en què va celebrar-se, 
i torna a obrir el certamen a to
thom, a través d'un concurs. El 
Torrefarrera Street Art Festival 
lliurarà enguany dos premis, un 
d'atorgat pel jurat, valorat en 
1.000 euros, i un altre d'atorgat 
pel públic, de 500, que es dona
ran a conèixer durant la quinzena 
posterior a l'esdeveniment. 

El vicepresident de la Diputa
ció de Lleida i alcalde de Torreta-

Isona estrena divendres 
el 'FART', un nou festival 
d'arts escèniques al carrer 
La programació inclou deu propostes 
de clown, titelles o teatre per a adults 

Isona 
ACN 

El municipi d'Isona (Pallars Jussà) 
celebrarà la primera edició del 
FART, Festival d'Arts Escèniques 
al carrer, del 23 al 25 de juliol. El 
públic podrà gaudir d'una progra
mació formada per titelles, dan
sa, teatre per a adults, teatre fa
miliar, improvisació i clown. FART 
és "un festiva l divers, fresc i inno
vador que vestirà les places d'Iso
na amb teles, escenaris i històries 
durant tres dies". En aquesta pri
mera edició del festival s'han pro
gramat deu espectacles, tots gra-

tuïts, i l'acte inaugural tindrà com 
a protagonista a Natàlia Lloreta, 
directora artística de la Fira del 
Teatre de Tàrrega. 

En aquesta primera edició del 
FART s'hi podran veure especta
cles de companyies com Un tea
tre, Les Fugitives i El Sidral, o de 
la pallassa Gadi. En total s'han 
programat una desena de mun
tatges tots ells gratuïts. La idea 
d'aquest festival FART parteix de 
l'actor lvan Caelles, que "davant 
de la falta d'una sala cultural de
gudament equipada al municipi 
en la que les veïnes i veïns puguin 

FOTO: Diputació Ueida f Amb els d'enguany ja s'hauran pintat 47 murals 

rrera, Jordi Latorre, va destacar 
en la presentació d'ahir que "es 
parteix d'un recorregut de cinc 
anys d'una iniciativa que va co
mençar per dinamitzar i regene
rar els espais del nostre munici
pi i que ha canviat la imatge del 
nostre poble". Així va remarcar 

la voluntat "d'apostar per la cul
tura i l'art urbà com una manera 
més de regeneració aquesta inte
gració urbana". Finalment va afe
gir que, enguany, volen aprofitar 
aquest esdeveniment per promo
cionar-lo des de la vessant turís
tica. 

FOTO: E.S. / El Sidral és una de les companyies participants 

tenir un accés a la cultura garan
tit, s'inspira en l'essència de Fira 
Tàrrega i planteja una proposta 
en la qual es transformen les pla
ces d'Isona en escenaris per re
presentar tot un seguit d'espec
tacles de carrer". 

l'objectiu principal d'aquesta 
primera edició és consolidar-se 

com a festival d'arts al Pallars 
Jussà, una comarca on els esde
veniments organitzadors i poten
ciadors d'arts escèniques "són 
escassos però a la vegada tan 
necessaris". Així mateix, es pre
tén que serveixi per cobrir part 
d'aquesta "mancança que hi ha al 
territori i que esdevingui també 

CULTURA 37 

Jordi Vila, xef 
de l' Alkimia, 
Premi Nacional 
de Gastronomia 
Jordi Vilà (1973), xef del restau
rant barceloní Alkimia -ubicat 
dins de la històrica fàbrica de 
cerveses Moritz i que té una es
trella Michelin- va rebre el Pre
mi Nacional de Gastronomia 
2021, que concedeix l'Acadè
mia Catalana de Gastronomia i 
Nutrició en l'acte de lliurament 
al Palau de Pedralbes. El xef 
del Quatre Molins (Cornudella, 
Priorat) Rafel Muria va obtenir 
el premi Revelació d'enguany, 
Javier Oliveira (Via Veneto) el 
premi Cap de sala, i l'associació 
d'empreses majoristes Merca
barna, Assocome, el premi Es
pecial de l'Acadèmia. 

'Batalla de galls i 
gallines' dins del 
cicle 'Insomnf de 
1~ 

El Parc del Vali ra de la Seu d'Ur
gell serà l'escenari ..aquest di
vendres dia 23, a partir de les 
20.00 hores, de l'activitat Bata
lla de galls i gallines, organitza
da pel col·lectiu local KDI i em
marcada en la programació del 
cicle Insomni. Aquestes bata
lles consisteixen en un enfron
tament verbal rimat entre dues 
o més persones i tenen com a 
objectiu demostrar la superio
ritat inteHectual i/o tècnica a 
l'hora d'improvisar. 

impulsor d'activitat social i econò
mica al municipi". El festival, vari 
apuntar els organitzadors, recull 
el sentiment d'estar Fart d'haver 
d'anar a fora del municipi per po
der gaudir d'un espectacle pro
fessional. FART també juga amb 
les dues paraules Fa i Art. 

La proposta, gràcies al suport 
tècnic i logístic del Centre d'Es
tudis d' Isona, especialment per 
part del seu vicepresident, Sisco 
Amorós, s'ha convertit en projec
te artístic i es presenta a l'Ajun
tament d'Isona, el qual hi confia 
plenament i dota el festival de 
recursos materials i econòmics. 
A més compta amb la col· labo
ració de la Diputació de Lleida, 
de l'Institut d'Estudis llerdencs, 
d' IDAPA Institut per al Desenvo
lupament i la Promoció de l'Alt 
Pirineu i Aran; del Departament 
de Cultura de la Generalitat de 
Catalunya; del Consell Comarcal 
del Pallars Jussà, de l'Associació 
cultural L'Au lesa i del Centre Cul
tural Cimadal. 
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