XXIV PREMIS CULTURÀLIA
Tornen els Premis, el proper dissabte dia 26 de novembre de 2021, a les 20,45 hores,
al Teatre Ateneu de Tàrrega, celebrarem la 24ena edició dels Premis Culturàlia.
Us tenim preparat moltes sorpreses aquesta nit, la primera que us anunciem és que
intervindrà en la presentació dels premis la jove Ainet Jounou, de la pel·lícula Alcarràs
i la podreu conèixer en directe, en una vetllada que serà molt divertida i emocionant.
Aquest any lliurem els guardons a persones i entitats que han estat referents en cada
una de les arts i activitats que lideren: A l’Associació Cultural Paupaterres, a l’Escola
d’Arts Ondara, a la Fundació Viladot-Lo Pardal d’Agramunt, a l’activista cultural
Josep Castellà i a la pel·lícula Alcarràs.
Comptarem amb la presència de tots els actors de la pel·lícula, podreu conversar amb
ells, fer-vos selfies al photocall de l’entrada abans de la gala, raó per la qual us
convidem a que vingueu més aviat ja que els podreu conèixer i a més podreu gaudir
d’altres sorpreses agradables que no us desvetllarem, això sí, heu de venir molt
puntuals si no us les voleu perdre.
Aquesta edició tornarà a ser presentada per la targarina Mireia Ribó. De nou,
l’escenografia serà dirigida per Llorenç Corbella que s’inspira en l’univers; i l’edició
audiovisual serà dirigida i realitzada per Marc Andreu, que també ens té assegurades
novetats importants.
L’actuació musical aquest any ha estat encarregada al grup la “Corb Band”, que
interpretaran peces musicals amb molt “ganxo” i que de ben segur seran del vostre
agrat, ja que mai deixen indiferents a ningú.
L’acte serà retransmès en directe per Lleida Televisió, que desplaçarà tots els seus
equips i presentadors a la capital de l’Urgell, oferint també després la gala en diferit.
Ens honorarà amb la seva presència la consellera d’Acció Exterior i Unió Europea,
Meritxell Serret, el President de la Diputació de Lleida, Joan Talarn, el Delegat del
Govern a Lleida, Bernat Solé, el Director dels Serveis Territorials de Cultura a Lleida,
Albert Turull i molts alcaldes i regidors de la comarca de l’Urgell.
Us anunciem a més, altres sorpreses que no desvetllarem i que reitero, les coneixereu
si arribeu més aviat a la gala, tindran lloc al mateix hall de l’Ateneu i per dins la Sala
mateix.
Es del tot necessari que reserveu l’entrada i la seleccioneu a la web www.tarrega.cat,
on podreu descarregar-la directament o bé anant a la botiga del Museu; és gratuïta i
indispensable per poder accedir a la gala.
Es la nit targarina, la nit de la cultura, on tots sou benvinguts, recordeu Teatre Ateneu:
dissabte 26 de novembre, 20,45 hores, us esperem !!
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