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EUGÈNIA GONZÀLEZ I CÈSAR RODRÍGUEZ GUANYEN EL
PRIMER PREMI D'IL·LUSTRACIÓ DEL SEGRIÀ

28/12/2020

Gran participació en aquesta primera edició, amb gairebé 40 obres

La primera edició del Premi d'Il·lustració del Segrià ja té veredicte: Eugènia Gonzàlez Mayer
ha guanyat en la categoria absoluta amb la il·lustració "Una vegada niu" i Cèsar Rodríguez
Salazar, en la categoria jove (de 16 a 24 anys) amb "Llar de naufragis".

GIMENELLS, ÚLTIMA ACTUACIÓ DE L’ANY DEL CICLE
VESPRADES TEATRALS DEL SEGRIÀ

21/12/2020
El local social de Gimenells va acollir aquest cap de setmana l’última actuació del 2020 del
cicle de teatre amateur Vesprades Teatrals, que impulsa l’àrea de Cultura del Consell Comarcal
del Segrià amb l’objectiu d’apropar el teatre a tot el territori.
En aquesta ocasió, el grup Agropecuària va representar "La Rambla de les floristes", un clàssic

de Josep Maria de Segarra, amb entrada gratuïta i totes les mesures de prevenció per la
Covid-19.

GIMENELLS ACULL LA DARRERA VESPRADA TEATRAL DEL 2020

14/12/2020
Malgrat les restriccions derivades de la crisi sanitària, les Vesprades Teatrals han recorregut
els municipis del Segrià apropant el teatre amateur als seus veïns i veïnes amb l'objectius de
facilitar la mobilitar a les agrupacions amateurs de la comarca, i apropar el teatre a tot el
territori del Segrià.

L’EXPOSICIÓ “TEXTURES I LECTURES” CLOU LA SEVA
ITINERÀNCIA AMB ÈXIT DE PÚBLIC MALGRAT LES
RESTRICCIONS PER LA PANDÈMIA

11/12/2020

La mostra s’ha exposat en sis pobles del Segrià

EL PROPER CAP DE SETMANA SESSIÓ DOBLE DEL CICLE
VESPRADES TEATRALS

10/12/2020
El cicle de teatre amateur Vesprades Teatrals, impulsat per l'Àrea de Cultural del Consell
Comarcal del Segrià continua el seu recorregut per comarca amb una sessió doble de teatre
Dissabte dia 12 de desembre Vilanova de la Barca acollirà la representació "No em convidis per
sopar" a càrrec de Josafat teatre que es podrà veure al pabelló municipal del municipi a les 17
h de la tarda. Diumenge 13 de desembre, Soses serà anfitrió de la mateixa actuació a la la Sala
del Ball a les 18 h de la tarda. Les dues representacions són aptes per a tots els públics
d'entrada gratuïta.
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