
L’Espai Orfeó s’adhereix a la 
nova Xarxa de Teatres Ateneus 
L’equipament és l’únic de Lleida que hi forma part
Lleida
REDACCIÓ
L’Espai Orfeó de l’Orfeó Lleidatà 
és el primer espai escènic de la 
demarcació de Lleida dins la nova 
Xarxa de Teatres Ateneus de Ca·
talunya (XTAC). Amb ell, aquest 
projecte de recent creació suma 
un total de 30 equipaments. 

Així, ahir al matí va tenir lloc 
la presentació de la nova Xarxa 
de Teatres Ateneus de Catalunya 
(XTAC) de la Federació d’Ateneus 
de Catalunya (FAC) a la ciutat. A 
l’acte hi va assistir Salvador Ca·
sals, president de la Federació 
d’Ateneus de Catalunya; Josep 
Borrell, director dels Serveis Ter·
ritorials de Cultura de la Genera·
litat a Lleida; Xavier Quinquillà, 
director de la Fundació Orfeó Llei·
datà, i Antoni Soliva, president de 
la Fundació Orfeó Lleidatà.

Actualment formen part de 
l’XTAC 30 espais escènics de tot 
Catalunya, dels quals l’Espai Or·

feó serà el primer equipament 
a la demarcació que en formarà 
part. L’XTAC és una nova eina de 
treball per als Teatres dels Ate·
neus de Catalunya (un gran con·
junt de centres culturals i d’activi·

tat col·lectiva de base social) que 
la Federació posa a disposició 
dels ateneus i entitats federades, 
per tal de que treballin de forma 
coordinada, en un moment en 
què els projectes compartits i la 

xarxa com a concepte de treball 
comú són del tot imprescindibles, 
i alhora intrínsecs a la cultura po·
pular i de base social.

NOVA PROGRAMACIÓ

Per altra banda, la nova tem·
porada de l’Espai Orfeó –que 
també es va presentar ahir– in·
clou quatre espectacles de l’X·
TAC: el familiar Granados i l’es-
purna de la felicitat (dissabte 28), 
el concert inaugural de Barna·
sants Les Kol·lontai (17 de febrer), 
Carme Canela & Joan Monné (24 
de febrer) i l’espectacle Roig (24 
de març), dedicat a la periodista 
i escriptora catalana Montserrat 
Roig. 

El primer d’ells, aquest dissab·
te, Granados i l’espurna de la feli-
citat, és un espectacle familiar, on 
el protagonista és el gran compo·
sitor lleidatà del qual enguany es 
commemora el 150è aniversari 
del seu naixement.

L’Aplec difon 
les bases del 
seu Concurs 
de Cartells
La Fecoll, Federació de Colles 
de l’Aplec del Caragol, ha pre·
sentat les bases del Concurs 
de Cartells de l’Aplec del Cara·
gol 2017. Les mesures dels ori·
ginals han de ser de 48x64 i la 
tècnica i el nombre de colors és 
lliure, però sempre que es pu·
gui reproduir en quadricromia. 
El termini de lliurament finalit·
za el 3 de abril. 

L’exposició poètica 
‘Constelaciones’ 
inclou 20 obres de 
Guillem Viladot

Vicenç Aguado 
presenta el llibre 
finalista del Premi 
Gregal a l’IEI

El passat dissabte es va inau·
gurar al Museo de Arte Con·
temporáneo de Castilla y León 
l’exposició Constelaciones, que 
s’aproxima als principals autors 
de la poesia visual des de l’any 
1963 fins a l’actualitat. Entre 
ells, el d’Agramunt Guillem Vi·
ladot, present amb una vintena 
d’obres que recorden la seva 
vessant poètica. 

L’Institut d’Estudis Ilerdencs 
acollirà demà a les 19.30 ho·
res la presentació de la novel·
la L’Escultor de Déu, de Vicenç 
Aguado. Finalista del IV Premi 
Gregal (2015), l’obra narra la 
lluita per la llibertat d’un esclau 
grec del segle XIV que acaba es·
devenint un escultor de la Seu 
Vella de Lleida. 
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FOTO: O.Ll. / A la presentació, ahir, es va apropar també la programació

L’agrupació teatral TOAR va parti·
cipar al Concurs de Grups Teatrals 
Amateurs, que es va celebrar a Pi·
era (Barcelona), amb l’obra El zoo 
de cristall. 

La formació lleidatana va acon·
seguir sis nominacions i tres pre·
mis: segon premi a l’actriu princi·
pal Paquita Oro, segon premi per 
la presentació escènica a TOAR i 

segon premi a l’actiu de reparti·
ment Marta Pamplona. 

Per altra banda, aquesta re·
presentació es va escenificar a 
Lleida dins la mostra Josep Fono·
llosa del Teatre de l’Escorxador. 
TOAR és un dels grups més ve·
terans de la ciutat i durant l’any 
ofereixen una intensa activitat te·
atral i recitals poètics. 

El TOAR aconsegueix tres 
premis al Concurs de Grups 
Teatrals Amateurs de Piera
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