
 

COMUNICAT COMISSIÓ DE CULTURA. Activitats de lleure 
Divendres, 29 de maig de 2020 

 

Benvolgut/da company/a, 

1. CENTRE D’ART LA PANERA. JORNADES VIRTUALS “Això ho canvia tot. Converses sense guió 
per imaginar possibles futurs després de la pandèmia”, del 29 de maig a l’11 de juny, on es 
parlarà sobre les noves necessitats, sorgides arran la pandèmia, que un projecte artístic 
col·laboratiu amb persones grans institucionalitzades pot donar resposta, en un moment en què 
la interacció física no és possible. Les jornades comptaran amb la participació, entre altres, 
d’Albert Potrony, artista i responsable del projecte “Geografia i Memòria – Demència, 
Resistència i Solidaritat” i la Dra. Conxa Tous, directora de la Residència i Centre de Dia per a la 
Gent Gran Balafia II. 

Programa: consultar aquí. 

Inscripcions: Cal fer la inscripció prèvia aquí. 

2. CONCERT d’El Petit de Cal Eril: El Retrobament. En streaming. Divendres, 29 de maig, a les 22 
hores. Un concert especial des de l’estudi situat al Teatre de Ca l’Eril de Guissona, rodat per 
Escafior Films, on interpretaran cançons dels diferents discos en re-versions inèdites. 

Preu: 10 € (limitat a 333 usuari). Venda d’entrades online aquí. 

Inclou:  

• Visualització online del concert el divendres 29 a les 22 hores (i les 24 hores posteriors). 

• Descàrrega exclusiva del disc en directe en edició digital limitada (mesclat i masteritzat). 

• Connexió amb els membres de la banda per comentar l’esdeveniment des de diferents 
perspectives: lletres, producció, audiovisuals, interpretació, organització,... (diumenge, 
31 de maig de 20 a 23 hores). 

• Si s’esgoten les entrades i/o a partir del 5 de juny de podrà llogar, únicament la pel·lícula, 
a través de la plataforma Filmin. 

3. FESTIVAL Desescal-ART. Dissabte 30 de maig a les 19 h i 22 h. Masia de Cal Monic de 
Castellserà. Us presentem el primer festival de la desescalada de les terres de ponent, que 
comptarà amb les actuacions dels artistes locals Campi qui Pugui Teatre, David 
Pradas, Improvisto's Krusty Show i Oriol Ginestà. Un espectacle presentat pel Mag Lari. 

> A tenir en compte: 

• L'aforament és limitat i per odre d'inscripció. També es retransmetrà en streaming a 
través del canal d'Instagram @ajuntcastellsera. 

• L'espai per al públic estarà distribuït per unitats familiars d'entre 2 persones com a 
mínim i 6 persones com a màxim. 

• L'espectacle tindrà una durada aproximada de 2 hores. 

• No hi haurà servei de bar (podeu portar begudes). 

• S'autoritzarà l'ús del WC només en casos especials. 

• Per accedir serà obligatori l'ús de la mascareta.  

http://www.lapanera.cat/pdfs/progamok.pdf
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=L-HSsRBBfUC05zDjns8wPudZFPknQVZCo5p4vFtDO45UNlBJU0MwMDlLTjBHOFZWODA2QlRITk1XMy4u
https://colmado-eril.myshopify.com/products/el-retrobament-el-petit-de-cal-eril-29-de-maig-pack-estrena
https://www.instagram.com/ajuntcastellsera/


 

Preu: Entrada lliure amb taquilla inversa 

Inscripcions: Cal fer inscripció aquí. 

Funció de les 19h: A la venda a partir de les 10 h del dijous 28 de maig 

Funció de les 22h: Aforament complet 

Si s’esgoten les entrades o prefereixes seguir-ho des de casa: Accedeix a l'espectacle en 
streaming a través del canal d'Instagram @ajuntcastellsera 

4. EXPOSICIÓ “DIBUIXAR ELS DIES”. La Fundació Vallpalou va reobrir les seves portes la setmana 
passada, i fins el dia 18 de juliol podreu gaudir d’aquesta genial exposició. És un recull d'obres 
de Pep Duran, on fa de drapaire del temps per descriure el temps vital. I ho fa a partir d’apilar 
papers, fustes, objectes, gargots i fragments d’una realitat trobada donant un nou alè de vida a 
un temps fet bocins com és la pròpia vida. 

On: Fundació Vallpalou( c/ Roger de Llúria, 2), de dimarts a dissabte de 16 a 20 h. Entrada lliure. 

5. I per als amants del cine, s’obre el primer autocine de Catalunya i el tenim a Golmès! Es 
tracta se’ns dubte de la iniciativa cinèfila més segura i lliure de contagis que pot existir ara 
mateix. Instal·lada en el pàrquing de l'antiga discoteca Big Ben i compta amb capacitat per a 200 
vehicles (400 persones) i la primera sessió serà el pròxim dissabte 30 de maig amb el film ‘Joker'. 

La pantalla té uns deu metres d'ample i, com autèntic autocine que serà, l'àudio de les 
pel·lícules s'escoltarà a través d'una freqüència de ràdio que es podrà sintonitzar directament 
als vehicles. A més, comptarà amb servei de 'food trucks' i quan s'acabin les projeccions 
s'organitzaran activitats culturals paral·leles com concerts o monòlegs. Estarà obert de 20 a 22 
hores i funcionarà tots els divendres i dissabtes de juny. Les entrades es poden adquirir a 
través de la web resquitx.com/autocine i tindran un cost de 5 euros. El 20% del que es recapti 
es destinarà a la investigació sanitària.  

Bon cap de setmana. 
 
 
COMISSIÓ DE CULTURA 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdSKJPJ9eEpPY7hsNdc8uFH8EopyPm2v46jSNNihXyJIN3_8w/closedform
https://www.instagram.com/ajuntcastellsera/
https://www.portalrest.com/mo/www/pcidx.html?idRest=135981&m=2&ask=0&bk=31512&ty=1&v=0.9078181819383915

