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Benvolgut soci del Centre Cultural de Tàrrega

Aquesta circular no és una més de les que habitualment

què volem que ens acompanyis el proper dissabte 25 de novembre a partir de les 8,15 al 

Teatre Ateneu en la XX edició dels Premis Culturàlia. 

com a soci us sentiu implicats dire

organitzem anualment. Són 20 anys

amb nosaltres. Els temps han canviat i els premis també,

són gratuïts per als socis i per a tots els targarins

Els premiats aquest anys tenen una rellevància social, cultural i emotiva per partida doble, són 

persones i entitats que amb el seu exemple i la seva trajectòria, mereixen el n

reconeixement i la nostra estimació

T’anunciem que a més, aquest any comptarem a més amb la presència del 

Universitat de Lleida, el Sr. Roberto Fernández

la Molt Hble Sra. Carme Forcadell

Tingueu en compte a més, que els Premis Culturàlia s’han convertit en l’esdeveniment cultural 

estrictament targarí més important de l’any, i a més, cada vegada, són els premis culturals 

referents de les terres de Ponent; aquest any 

Veniu si podeu i amb això ja ens donem per satisfets, però us demanem 

acompanyar-nos després al sopar lunch

tickets que podreu retirar fins di

poder parlar amb els premiats i per trobar

l’any. 

Volem que els Premis Culturàlia siguin vostres i amb això potenciar i enfortir el Centre 

de Tàrrega, ens veiem dissabte !!!!
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                                                                                                              Tàrrega, 20 de novembre de 2017

Benvolgut soci del Centre Cultural de Tàrrega: 

no és una més de les que habitualment us enviem, és especial

què volem que ens acompanyis el proper dissabte 25 de novembre a partir de les 8,15 al 

Teatre Ateneu en la XX edició dels Premis Culturàlia. És molt i molt important per nosaltres que 

com a soci us sentiu implicats directament en l’acte cultural i social més important que 

Són 20 anys, i volem fer-te partícip d’aquesta festa. V

Els temps han canviat i els premis també, des del nou format de la XVII edició 

per als socis i per a tots els targarins i 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 el seu exemple i la seva trajectòria, mereixen el n

i la nostra estimació.  

T’anunciem que a més, aquest any comptarem a més amb la presència del 

, el Sr. Roberto Fernández i de la Presidenta del Parlament de Catalunya, 

Carme Forcadell que clourà l’acte. 

Tingueu en compte a més, que els Premis Culturàlia s’han convertit en l’esdeveniment cultural 

estrictament targarí més important de l’any, i a més, cada vegada, són els premis culturals 

referents de les terres de Ponent; aquest any seran televisats en diferit per Lleida Tv.

si podeu i amb això ja ens donem per satisfets, però us demanem un petit esforç més

nos després al sopar lunch a la Sala Social de l’Ateneu, per un preu de 30 euros, 

tickets que podreu retirar fins divendres al migdia, a la Cistelleria Grau; és una oportunitat de 

poder parlar amb els premiats i per trobar-nos tots els socis i tots els targarins una vegada a 

olem que els Premis Culturàlia siguin vostres i amb això potenciar i enfortir el Centre 

de Tàrrega, ens veiem dissabte !!!! 
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