Tàrrega, 20 de novembre de 2018
201

Benvolgut soci del Centre Cultural de Tàrrega:
Tàrrega
Aquesta circular no és una més de les que habitualment us enviem, és especial,
especial i ho és per
què volem que ens acompanyis el proper dissabte 24
2 de novembre a partir de les 8,45
8, al
Teatre Ateneu en la XXI edició dels Premis Culturàlia. És l’acte més important que celebrem al
Centre Cultural de Tàrregaa i volem que com a soci us sentiu implicats directament en l’acte
cultural i social més important que s’organitza a Tàrrega i a les Terres de Ponent. Volem fer-te
partícip d’aquesta festa i volem
olem que estiguis amb nosaltres. Ja sabeu que des de 2014, des de
d
l’edició XVII ha canviat el format i l’acte és gratuït pels socis i per a tots els targarins,
targarins volem
que vinguis al Teatre Ateneu.
Els premiats aquest anys tenen una rellevància social, cultural i emotiva per partida doble, són
persones i entitats que amb
mb el seu exemple i la seva trajectòria, mereixen el nostre
reconeixement i la nostra estimació.
estimació
L’acte és gratuït i obert a tots els que ens vulgueu acompanyar.
Aquest any lliurem els guardons a persones i entitats que han estat referents en cada un de les
l
arts i activitats que exerciten: Al guionista Jordi Serra, al músic Eduard Boleda,
Boleda a l’activista
cultural Miquel Torres, a la Fundació Pedrolo i a l’escriptor Sergi Pàmies.
Aquesta edició la presentaran els targarins Marina Casteràs i l’Albert Obach. Seguim comptant
amb l’escenografia de Llorenç Corbella i l’edició audiovisual serà dirigida per la Cristina
Berengué i el Marc Andreu amb la col·laboració de Tàrrega TV.
L’actuació
ió musical aquest any serà encarregada al pianista lleidatà Antoni Tolmos, que oferirà
al final de la gala una ponència musical titulada “La música que em mira”, un espectacle que
no us deixarà indiferents, de ben segur.
L’acte serà retransmès en diferit per
p Lleida Televisió.
Us anunciem a més altres sorpreses que no desvetllarem, i que podreu descobrir si veniu
dissabte a la nit al Teatre Ateneu; després, els que vulgueu, podeu acompanyar-nos
acompanyar
al soparlunch que tindrà lloc a la Sala Social de l’Ateneu, al reduït preu de 20,00 euros retirant
prèviament els tiquets a la Cristalleria Mateu.

més
Veniu si podeu i amb això ja ens donem per satisfets, però us demanem un petit esforç més,
acompanyar-nos
nos després al sopar lunch a la Sala Social de l’Ateneu, aquest any hem reduït el
preu a 20 euros, tiquets que podreu retirar fins divendres al migdia, a la Cristalleria
Cristalleria Mateu;
Mateu és
una oportunitat de poder parlar amb els premiats i per trobar-nos
trobar nos tots els socis i tots els
targarins una vegada a l’any.
Recordeu que la DESCOBERTA
ERTA DE L’ENTORN que es va programar pel diumenge 18 de
novembre la farem el proper DIUMENGE 2 DE DESEMBRE a les 9 del matí a l’espai Fassina de
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l’estació d’Autobusos, és molt interessant, descobrirem l’aqüeducte del riu SENILL (túnel
abovedat amb canal de reg que ens obrirà expressament el Canal d’Urgell) i el congost de
Salgà.
Si ens faciliteu el vostre correu electrònic e-mail els socis que encara no ho heu fet, amb més
immediatesa estareu al corrent de les novetats del Centre i alhora, estalviarem uns diners que
podem aplicar a altres finalitats més ventatjoses per vosaltres, ho podeu comunicar a al nostre
correu: centre@culturaltarrega.org
Ens veiem dissabte al Teatre Ateneu, 20:45, sigueu puntuals i podreu triar seient !!!!
La Junta del Centre Cultural de Tàrrega
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