PROGRAMACIÓ
AGOST 2021

#CULTURASEGURA

Aquest any no podem fer fira, però us volem
oferir una proposta segura per aquestes dates

Esperem que la gaudiu molt!

DISSABTE 21 D'AGOST

SARDANES
PL. DE L'AJUNTAMENT

| A les 12:00h

Cobla Tàrrega
alumnes

de

l’aula

neix el 2009 fruit de les inquietuds d’un grup de joves, la majoria

d’instruments

de

cobla

de

l’Escola

Municipal

de

Música

de

Tàrrega, sota la direcció de Joan Farreny. Pren el nom de l’antiga Cobla Tàrrega,

desapareguda anteriorment, tot refermant l’esperit sardanista de la ciutat.

VESPRADA MUSICAL
PL. DE L'AJUNTAMENT

| A les 21:00h

TÚSICA
dos

dels

grup de música de Sabadell i Sant Guim de Freixenet format per cinc joves,

quals

són

estudiants

de

l'Esmuc.

El

seu

punt

fort

són

els

covers

s'atreveixen amb qualsevol estil musical.

Els espectacles tindran l'aforament limitat amb cadires. L'aforament de la plaça es limitarà segons les normatives

actuals i un cop estigui complet no es permetrà l'accés de més públic.

Cal fer una inscripció prèvia obligatòria al 973 400 013

VII Cursa del Meló
PL. DE L'AJUNTAMENT

Caminada 10 km | A les 20:00h

Cursa 15 km | A les 20:15h

El CUDOS i l’Ajuntament d’Artesa de Segre organitzem la 7a Cursa de muntanya Lo Meló. Aquest any, de manera excepcional, la cursa tornaria

a coincidir amb la Fira de Sant Bartomeu, com antigament, amb la diferència que, per primera vegada, serà una cursa nocturna.

Us proposem un circuit per als corredors i un altre per als caminadors:

- Una cursa de muntanya de 15 km i 600 m de desnivell positiu.

- Una caminada de muntanya de 10 km i 300 m de desnivell positiu.

Hem preparat un recorregut per gaudir de la fosca, que passa per llocs emblemàtics del nostre municipi, com el corriol de la Mina i de les

Abelles, l’ermita del Roser, el barranc de les Bruixes, Cal i Vent i el Castellot. Esperem compartir amb vosaltres una experiència inoblidable.

Les inscripcions es limiten a 300 places en total.

i

DIUMENGE 22 D'AGOST

MATÍ DE CIRC
PL. DEL BALL

| A les 12:30h

Més de 150 anys després de la seva estrena,

THE INCREDIBLE BOX

continua

representant-se. Llavors va ser un èxit. Avui el director, besnét del fundador, i dos

excèntrics ajudants intenten mantenir la grandesa del Show... no té la resplendor de

l'inici, però mantenen algun vestuari, l'escenografia i l'esperit.

Però el temps passa, les cantants perden la veu, els acròbates els reflexos, els actors la

memòria... i el talent artístic no s'hereta. Potser al final de tant intentar ser magnífics

ho aconseguiran.

L'espectacle tindrà l’aforament limitat amb cadires. L’aforament de la plaça es limitarà segons les normatives actuals i

un cop estigui complet no es permetrà l’accés de més públic.

Cal fer una inscripció prèvia obligatòria al 973 400 013

MEMORIAL JOEL BERTRAN
CAMP DE FUTBOL

| A les 18:00h

Els dos equips finalistes: C.E. Artesa de Segre

(2a

Catalana)

i

Atlètic

Lleida

(1a

Catalana)

competiran per guanyar el trofeu en un intens

partit.

CONTACTE
973 400 013

Plaça de l'Ajuntament, 3

www.artesadesegre.cat

@ajuntamentartesadesegre
@cultura_ajuntamentads

La programació es podrà veure modificada per la
situació del moment. Tots els canvis o novetats
seran
informats
mitjançant
els
canals
electrònics (pàgina web, xarxes socials, etc.) de
l'Ajuntament d'Artesa de Segre.

REGIDORIA DE CULTURA

