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La Llotja, espectacles per a tots els públics
• L a programació per al segon semestre del 2013 inclou 14 espectacles i 22 funcions
interpretada per Mercè Arànega i Àlex Casanova; Bits,
de la companyia Tricicle; la
comèdia Sí, Primer Ministre,
dirigida per Abel Folk i interpretada per Joan Pera i
Carles Canut, i Aventura!, el
darrer treball de T de Teatre.

Els Pets, una de les cites musicals més atractives del semestre. © La Llotja

Turisme

Quantitat, qualitat i varietat d’espectacles per a tots
els gustos i edats constitueixen la programació de
La Llotja per al segon semestre del 2013. Una oferta
formada per 14 espectacles
i 22 funcions amb un ampli

ventall de gèneres com el
teatre, la dansa, l’humor, la
música i l’òpera, i la màgia.
En l’àmbit del teatre destaca la comèdia dramàtica
Bona Gent, dirigida pel director Daniel Veroneses i

La nova oferta inclou
teatre, dansa, òpera,
música, màgia,
humor i espectacles
infantils
La música vindrà de la mà
del grup català Els Pets; la
copla de Manolo Escobar; la
granadina Rosa; el grup Manel, i la 15a edició del festival Els Grans del Gospel, que
ens portarà el cor americà
Chicago Mass Choir.

L’òpera hi serà present
amb l’obra de gran format
La Flauta Màgica, dels Amics
de l’Òpera de Sabadell.
Quant a la dansa, destaca l’espectacle The Best On
(II Certamen coreogràfic de
dansa urbana ciutat de Lleida), mentre que la màgia
anirà a càrrec de Juan Tamariz, que oferirà el seu espectacle Magia Potagia.
Musical del Banyetes
L’humor serà també protagonista amb la presència
del conegut monologuista
televisiu Leo Harlem. L’oferta
infantil tindrà el plat fort en
el musical del Club Banyetes, ideat perquè els petits
cantin i ballin amb el popular cargol. •••

El Bus del Vi arrenca amb força
• La proposta turística i cultural vol impulsar la potencialitat enogastronòmica de Lleida
Les sortides costen 20 € per persona
i inclouen el transport, el guia acompanyant, la visita al celler i a les vinyes,
el tast de vins i l’assegurança del viatge. Hi ha també la possibilitat de concertar visites especials en grup durant
un altre dia de la setmana.

Els diumenges tenen lloc un
seguit de visites guiades,
obertes al públic en general,
a cellers de la
Ruta del Vi de Lleida
Tomàs Cusiné, al Vilosell, un dels cellers de la Ruta del Vi que es visitaran. © Tomàs Cusiné

Lleida acull des d’aquest mes de
maig i fins al 7 de juliol una nova proposta turística i cultural: el Bus del Vi.
La posada en marxa d’aquest projecte,
que s’inclou dins del programa Lleida
Experience, té l’objectiu de reforçar la
capitalitat enogastronòmica de Lleida
i afavorir la divulgació de l’oferta mit-
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jançant un seguit de visites guiades a
diferents cellers lleidatans de la Ruta
del Vi, organitzades i obertes al públic
en general.
Un autocar sortirà cada diumenge
de la ciutat de Lleida i visitarà 9 cellers,
un cada jornada.

El calendari de les visites és el següent: Mas Blanch i Jové (la Pobla de
Cérvoles), el 12/5; Raimat, el 19/5; Costers del Sió (Balaguer), el 26/5; Vinya Els
Vilars (Arbeca), el 2/6; L’Olivera (Vallbona de les Monges), el 9/6; Tomàs Cusiné
(el Vilosell), el 16/6; Lagravera (Alfarràs),
el 23/6; Castell del Remei, el 30/6; Clos
Pons (l’Albagés), el 7/7. •••

