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L’espectacle ‘Disbarat 
2.0’ arrenca els actes 
del Carnaval de Lleida

La Unió de Teatreros Lleidatans (UTELL) va inaugurar la 
setmana de festa amb la representació de l’espectacle 
‘Disbarat 2.0’. La gran rua serà dissabte (18.00 hores).

Lleida

El Carnaval de Lleida va arrencar 

ahir amb l’espectacle Disbarat 

2.0, a càrrec de la UTELL. La Unió 

de Teatreros Lleidatans va tornar 

a presentar el programa de la fes-

ta a la plaça de la Paeria, fent una 

mostra de l’humor, la ironia i la 

gresca que ompliran aquests dies 

els carrers i places de la ciutat. Di-

versos personatges representa-

dels actes, amb el so i el ritme de 

-

-

pinada popular i la degustació del 

TALLS DE TRÀNSIT

les 18.00 hores, obligarà a diver-

sos talls i desviaments de trànsit 

FOTO: Núria García / Membres de la UTELL llegeixen el programa d’actes de la festa a la plaça de la Paeria

Urbana. A les 15.00 hores es ta-

llaran els vials d’accés als Camps 

Elisis; a les 17.00 hores es tallarà 

Pont Vell i a les 17.30 hores s’ini-

ciaran la resta de desviaments 

per deixar lliure el recorregut de 

-

-

L’estacionament de vehicles en 

-

demà divendres.

CRITICA CINEMA

L
a història.
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Les formes.
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El fons. -

-

La imatge.

La frase.

La recomanació.

Marcel·lí Borrell / opinio@lamanyana.cat

No sense la meva germana

El cuaderno 
de Sara

Director: Norberto 
López Amado. 

Intèrprets: Belén 

Cardona. Espanya, 
2018. 115’. JCA 

Alpicat, Majestic 
Tàrrega. 

L’Arxiu Municipal 

restaurarà el  

cartell del Carnaval 

de l’any 1918

Coincidint amb la celebració de 

la festa del Carnaval, la Paeria 

ha fet visible el cartell del Car-

naval de l’any 1918 a Lleida, 

una peça documental que serà 

restaurada pròximament per 

cartell es de grans dimensions 

–1,30 x 0,95 metres–, està sig-

nat per A. Nicolàs i va ser im-

près a la impremta Sol y Benet 

de Lleida.
FOTO: Arxiu Municipal de Lleida / Imatge del cartell de 1918


