
32 GUIA
SEGRE 

Dijous, 5 d’octubre del 2017

R. RÍOS
❘ LLEIDA ❘ La novena edició del 
Montgai Màgic, que arranca 
avui amb tallers per a escolars 
i s’allargarà fins diumenge, re-
unirà en aquesta població de la 
Noguera més de mig centenar 
de mags que protagonitzaran 
vuitanta espectacles en una dot-
zena d’escenaris disposats pels 
carrers i places del municipi. Ai-
xí ho van explicar ahir els seus 
impulsors en la presentació que 
va tenir lloc a la Diputació i en la 
qual van apuntar que el nombre 
d’il·lusionistes podria ser encara 
més gran tenint en compte que 

hi acudeixen professionals amb 
actuacions fora de programa. 
Arturo el Grande, Enric Magoo 
o Raúl Camagüey seran algunes 
de les estrelles d’aquesta edició 
en la qual també debutaran dos 
mags i en què els visitants po-
dran gaudir d’un mínim de qua-
tre propostes diferents de màgia 
cada hora i que poden arribar 
a duplicar-se en hores punta. A 
més, hi haurà un mercat amb 
articles de màgia que creix en 

aquesta ocasió, ja que compta-
rà amb nou parades, gairebé el 
doble que les de l’any passat. 
Hi haurà, a més, espai per als 
productes artesanals.

SOCIETAT

Cancel·len el 
festival de ‘food 
trucks’ de Lleida

GASTRONOMIA

❘ LLEIDA ❘ L’edició de tardor del 
Rumm Festival de Lleida, 
que concentra caravanes de 
menjar conegudes com food 
trucks als Camps Elisis, ha 
quedat cancel·lada. Segons 
van explicar des de l’orga-
nització a aquest diari, s’ha-
via de celebrar aquest cap de 
setmana vinent (els dies 6, 7 i 
8 d’octubre), però finalment 
s’ha decidit suspendre-la. 
“No ens sembla adequat ce-
lebrar una cosa festiva en la 
situació actual i també ho 
fem per motius de seguretat”, 
van apuntar els responsables 
de la iniciativa.

Cicle de xarrades 
‘Dona informa’t’ 
a l’Urgell

ACTIVITATS

❘ TÀRREGA  ❘ El consell comarcal 
de l’Urgell va presentar ahir 
la catorzena edició del cicle 
de conferències de tardor 
Dona informa’t, que cons-
tarà de dos xarrades que tin-
dran lloc els dies 10 d’octubre 
a Tàrrega i 11 de novembre 
a Bellpuig. La nutricionista 
Carla Zaplana serà l’encar-
regada de la xarrada Menja 
net, que tindrà lloc a l’Ateneu 
de Tàrrega a les 19 hores. El 
psicoimmunòleg i fisiotera-
peuta Xevi Verdaguer par-
larà al pavelló de Bellpuig a 
les 18 hores.

La notícia,  
a Lleida TV

Vegeu el vídeo al 
mòbil amb el codi.

Imatge d’una actuació l’edició passada de la fira de màgia de Montgai.

SEGRE

Més de 50 mags en la novena 
edició del Montgai Màgic
Arranca avui amb tallers per a escolars i oferirà vuitanta espectacles

FIRES MÀGIA

LES CLAUS

Avui. Montgai Màgic comença amb tallers, jocs i espectacles 
per a més de 300 escolars de la zona.

Demà. Demà serà el torn de la màgia solidària, amb una jorna-
da dedicada a les persones amb discapacitat intel·lectual.

Dissabte i diumenge. La fira pròpiament dita tindrà lloc du-
rant el cap de setmana. Les actuacions comencen a les onze 
del matí.

MÉS OFERTA

Els visitants podran 
disfrutar d’un mercat amb 
articles de màgia amb            
el doble de parades

ACTIVITATS ARQUITECTOUR
COAC LLEIDA

La taula estarà a la plaça de les Comèdies fins diumenge.

Taula informativa i conferències 
per promoure l’arquitectura
❘ LLEIDA ❘ L’Arquitectour Lleida, 
organitzat pel Col·legi d’Ar-
quitectes, va començar ahir la 
tercera edició amb la instal·la-
ció d’una taula informativa per 
promoure i donar visibilitat a 
edificis emblemàtics de la ciu-
tat i que es visitaran durant el 

cap de setmana. La jornada era 
previst que es completés amb 
una conferència de Daniel Mò-
dol, regidor d’Arquitectura de 
l’ajuntament de Barcelona. Per 
avui, s’ha programat una con-
ferència de l’arquitecte Carlos 
Quintáns.

INICIATIVES ESCORXADOR
LLEONARD DELSHAMS

Teatre sobre l’afectivitat i la sexualitat de les persones grans
❘ LLEIDA ❘ El Teatre de l’Escorxa-
dor va acollir ahir la represen-
tació de +Love, un espectacle 
que aborda l’afectivitat i la se-
xualitat en les persones grans 

i que ha estat ideat a partir de 
les aportacions de membres 
d’aquest col·lectiu. Es tracta 
d’un projecte educatiu que es 
porta a terme en el marc del 

conveni entre la Paeria i la 
Fundació Bancària La Caixa 
en el qual col·laboren també 
la Universitat de Lleida i l’Aula 
Municipal de Teatre.


