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Lleure. El Musiquem Lleida! consolida el seu 
èxit malgrat les restriccions de la Covid-19.

40
Cultura. Quatre jaciments de Lleida obren 
portes durant el Cap de Setmana Ibèric.
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REDACCIÓ
❘ MONTGAI ❘ La il·lusió i els somriu-
res s’han apoderat aquest cap 
de setmana de Montgai, que ce-
lebra la 12 edició de la Fira de 
la Màgia al Carrer amb un nou 
format adaptat a la pandèmia. 
Malgrat les dificultats i del fort 
vent, Montgai Màgic va resistir 
en la primera jornada al camp 
de futbol, on va oferir fins a vuit 
espectacles, entre els quals es 
pot destacar el d’inauguració, 
Instantes Mágicos, a càrrec de 
Javi el Mago. Per a l’organitza-
ció era molt important poder 
celebrar aquesta edició “dife-
rent i especial” del certamen. 
L’alcalde, Jaume Gilabert, va 
destacar que “la nostra intenció 
era mantenir el Montgai Màgic 
aquest any tan complicat per la 
pandèmia i ho hem aconseguit”, 
malgrat que va admetre que “el 
temps, amb molt de vent, no ens 
està ajudant”.

El certamen segueix escru-
polosament totes les mesures 
anti-Covid. D’aquesta mane-
ra, els visitants només poden 
accedir al recinte esportiu per 
un punt on se’ls pren la tempe-
ratura, han de desinfectar-se les 
mans amb gel hidroalcohòlic i 
inscriure’s. A més, és obligatori 
l’ús de mascareta. Al camp de 
futbol han habilitat dos esce-
naris amb cadires separades. 
Mai hi ha dos espectacles simul-
tanis; quan acaba un, comença 
l’altre després de desinfectar 
el recinte.

Montgai Màgic seguirà avui 
amb vuit espectacles més de 
màgia, tots gratis, entre les 
11.00 i les 20.00 hores.

La màgia resisteix a Montgai
El fort vent no impedeix la celebració del certamen, encara que afecta el nombre de visitants ||  
La fira estrena ubicació al camp de futbol i segueix totes les mesures anti-Covid
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El mag Goyo Muñoz va oferir el primer espectacle de la jornada d’ahir, ‘Txirriskimirriski’.
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La Cia. Niñas del Mago va delectar petits i grans amb els seus trucs. El mercat màgic i artesà completa els espectacles.
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Ruta guiada a Lleida per les 
tres passarel·les del Segre

ARQUITECTURA DIVULGACIÓ

❘ LLEIDA ❘ Desenes de persones van 
redescobrir ahir les tres passa-
rel·les de vianants que travessen 
el riu Segre durant la sisena edi-
ció de l’Arquitectour, una acti-
vitat de la delegació de Lleida 
del Col·legi Oficial d’Arquitec-
tes de Catalunya (COAC) per 
difondre la tasca i els projectes 
arquitectònics de la capital del 
Segrià. Durant l’activitat, que 
va començar a la passarel·la dels 
Camps Elisis i va estar marcada 
per les mesures de seguretat per 

la pandèmia, l’arquitecte Josep 
Maria Llop va oferir una intro-
ducció històrica sobre la cana-
lització, que es va materialitzar 
entre 1993 i 1996 fruit de la de-
manda ciutadana després de la 
gran riuada del 1982. La coor-
dinadora de sostenibilitat de la 
regidoria d’Habitatge i Transi-
ció Ecològica, Esther Fanlo, va 
posar el colofó a l’activitat amb 
una explicació de les propostes 
de la Paeria als espais públics a 
prop del riu.Desenes de persones van assistir a la sisena edició de l’Arquitectour, que va començar als Camps Elisis.
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