
La Festa Major d’Estiu 
d’Alcarràs oferira una àmplia 
oferta d’esdeveniments, 
siguin culturals, esportius, 
o inclús un campionat de 
velocitat. Aquest cap de 
setmana, el poble acull els 
actes ‘previs’ a la festa gran.

Lleida
REDACCIÓ
Dins dels actes previs a la Festa 
Major d’Estiu, que tindrà lloc en-
tre el 29 d’agost i el 2 de setem-
bre, la localitat ha programat per 
aquest cap de setmana una sèrie 
d’activitats i concursos per ‘anar 
fent boca’, segons diuen els orga-
nitzadors. Així, aquest dissabte es 
duran a terme una sèrie de con-
cursos de pintura dirigits a joves 
i adults, al mateix temps, també 
se celebrarà la tradicional Tira-
da de Bitlles, el partit de futbol 
de solters contra casats i el seu 

equivalent, el de solteres contra 
casades.

La festa grossa començarà el 
dimecres 29 d’agost amb la pro-
clamació de les pubilles i els he-
reus del municipi i el pregó d’inici 

de la Festa Major, per a què des-
prés, el ‘txupinasso’ doni el tret de 
sortida a la festa dels penyistes. El 
mateix dia, i com cada any, es re-
presentarà una obra teatral del 
grup Bao-Bap Teatre, en aquesta 
ocasió sota el títol Aquí no paga 
ni Déu. L’obra que presentaran és 
una adaptació del text original de 
Dario Fo, una comèdia àcida que 
pretén ser una sàtira de la socie-
tat actual. Segons expliquen des 
d’aquest grup, han adaptat el text 
per fer-lo el mes ‘alcarrassí’ pos-
sible. D’altra banda, i per la resta 
de dies, s’han programat diver-
sos actes al marge dels concerts 
i balls, com ara una pedalada i 
una xocolatada. El 2 de setem-
bre, aquest municipi acollirà a 
més a més una cursa del Cam-
pionat Mediterrani de Velocitat 
de Catalunya, un esdeveniment 
del motor que tindrà lloc al circuit 
d’aquest municipi.

El Mostremp, la mostra de cine-
ma rural al Pallars, va projectar 
ahir al cinema La Lira de Tremp 
uns curtmetratges que serviran 
per promocionar els Geoparcs 
Mundials. El projecte ha estat 
possible gràcies a la col·labo-
ració entre el Geoparc Conca 
de Tremp – Montsec, recone-
gut aquesta primavera per la 
UNESCO, i el festival de cinema. 

Així, els membres del jurat, que 
aquest any ha estat format ínte-
grament per tres dones (Neus 
Ballús, Sílvia Quer i Laura Jou), 
van poder veure set dels 15 
curtmetratges que opten a un 
premi de 2.000 euros patrocinat 
per les Bodegues Torres. A la nit, 
l’Hotel Terradets de Cellers va 
acollir una festa que va reunir 
els directors, el jurat i el públic.
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FOTO: Mostremp / El cinema La Lira de Tremp va acollir l’acte

La mostra de cinema del 
Pallars projecta a Tremp 
els curts sobre el Geoparc 
Conca de Tremp-Montsec 

En el marc de la Festa Major de 
Baláfia, ahir es va instal·lar en 
aquest barri un tobogan gegant, 
el més gran que s’hi ha instal·lat 
fins ara la ciutat. El ‘Kamikazee 
Splash’, de més de 100 metres de 
llargada, va estar ubicat a la baixa-
da de l’IES Torre Vicenç durant 

pràcticament tot el dia. Al mateix 
temps, el barri va acollir altres ac-
tivitats, com una xocolatada po-
pular o una visita de les pubilles 
i hereus a la residència d’ancians 
del barri. Finalment, a la nit es 
van celebrar concerts a la Plaça 
Jardins de les Magnòlies, aquest 

any sota el lema Revival Festival 
Versions: Albarrock. La mateixa 
plaça serà l’escenari durant el dia 
d’avui de diversos concerts. A les 
21.00 hores el Grup Boira inter-
pretarà una cantada d’havaneres, 
que haurà estat precedida d’una 
trobada de música country. Més 
tard a la nit, celebraràn la ‘Gran 
revetlla’ a càrrec de l’Orquesta 
Tropicana, entre més concerts 
que tindran lloc durant el vespre. 
Per enguany, Balàfia ha progra-
mat una oferta musical variada, 
incloent una sessió de DJ càrrec 
de DJ Lluc Folch Farreny.  

Baláfia es ‘mulla’ amb 
el tobogan aquàtic més 
gran mai instal·lat a Lleida

FOTO: Núria García / El tobogan, de gairebé 100 metres de llargada

Alcarràs programa més de 40 
actes culturals, esportius o de 
motor per la seva Festa Major
La festa tindrà lloc del 29 d’agost al 2 de setembre 
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