SUPLEMENT D’OCI I DE CULTURA

28 EL MERCAT

DEL 27 D’AGOST AL 2 DE SETEMBRE DE 2020

TXENIA ESTRENA ‘PRISONER’
AL PORTA FERRADA
SHAVASANA RECORDS

ME

SE SUSPENEN ALGUNS
ACTES A CAMPRODON
NO ES FARÀ LA XOCOLATADA DE L’ASSOCIACIÓ DE DONES I
DUES XERRADES HAN QUEDAT ANUL·LADES
EL RIPOLLÈS

SANT FELIU DE GUÍXOLS REDACCIÓ

a ribetana Txenia actuarà
al cicle ‘Stars km0’ del Festival de la Porta Ferrada de
Sant Feliu de Guíxols, si les autoritats sanitàries ho permeten,
aquest divendres. El degà dels
festivals de Catalunya li va obrir
les portes després del seu primer
EP ‘Prisoner’ que es va estrenar
a l’abril. Txenia ha anunciat que
sorprendrà amb un espectacle
multi-sensorial de música, tecnologia i efectes audiovisuals.

L

Presentarà les quatre peces musicals ja publicades, però també
farà l’estrena de les noves cançons que compondran el Volum II de ‘Prisoner’. Des de les
20 h, aquest 28 d’agost, Txenia
farà la seva aparició a l’escenari, abans de que hi actuï també
Ramon Cardo & Traç 60’s Quartet. Malgrat haver debutat en ple
conﬁnament, el primer treball
de la ribetana ha tingut molt suport a les plataformes digitals
i el single ‘Tic toc’ ja supera les
10.000 reproduccions.

QUEDA ANUL·LADA LA FESTA
MAJOR DE TREGURÀ
FACEBOOK AJ. VILALLONGA DE TER

’ajuntament de Vilallonga de Ter ha anunciat que
la Festa Major del nucli de
Tregurà, que s’havia de celebrar
els dies 28, 29 i 30 d’agost, queda
anul·lada. Una decisió que s’ha
pres «davant les circumstàncies
excepcionals» que s’estan vivint
amb la pandèmia. «L’any que ve
més millor!», diu el comunicat.
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queia de l’agenda. D’altres activitats previstes per als propers dies
de moment es mantenen a falta
d’un anunci oﬁcial de les mesures
exactes per part de la Generalitat.
Malgrat tot, des de l’ajuntament
camprodoní no se’n vol fer massa ressò per evitar aglomeracions
en les mateixes. Com Camprodon,
d’altres poblacions de la comarca
també estan pendents de més dades sobre aquesta prohibició de
les reunions de més de 10 persones per acabar de decidir què fan
amb els actes culturals.
Dues xerrades suspeses els darrers dies a la vila
CAMPRODON X.P.

’anunci del passat dilluns realitzat per part del president
de la Generalitat Quim Torra i
la consellera de Salut, Alba Vergés,
ha fet que s’alteri part de l’agenda d’activitats a diferents pobles
del Ripollès. Un dels que s’ha vist
afectats ha estat Camprodon, on
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ja es van suspendre les xerrades
de dimarts i dimecres que s’havien de fer a l’espai de Cal Marquès. Per aquest divendres s’ha
anul·lat l’hora del conte. I de cara al cap de setmana, l’Associació
de Dones de la Vall va comunicar
a l’ajuntament que la gran xocolatada que havien de dur a terme a l’Hotel Camprodon també

LA CIA. SOL
SOLET ACTUA A
GIRONA

SUSPÈS UN CONCERT DE
SARDANES A CAMPDEVÀNOL
’ajuntament de Campdevànol ha decidit suspendre un acte programat per
al cap de setmana a causa de les
restriccions per la COVID-19. Es
tracta del concert-audició de
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sardanes amb la Cobla Lluïsos
de Taradell que estava previst
per dos quarts de set de la tarda del dissabte a la plaça de la
Sardana. Han publicat la suspensió a les xarxes socials.

a Cia. Sol Solet de Campdevànol actuarà el proper dissabte a les 10.45
h amb ‘Un grapat de contes’
dins la programació del Petit
FITAG. Serà a l’escenari laterial del pati de la Casa de Cultura de Girona.
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