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Albert Parra, Sara Matías i Dídac Prat.

Una desena d’actors 
locals a ‘Vida Privada’ 
Han participat en el rodatge de la minisèrie, 
entre d’altres, Albert Parra, Jaume Carbonell, 
David Mora, Dídac Prat i Sara Matías

El rodatge de Vida Privada 
a Cervera ha tret a la llum 
la saga d’actors de la capital 
i de la comarca. Així, fins a 
una desena d’actors de dife-
rents companyies han parti-
cipat en el rodatge. Alguns 
d’aquests amb una llarga 
trajectòria com el director 
de l’Aquelarre, Albert Par-
ra, o l’actor i rapsoda Jaume 
Carbonell que durant més 
d’una dècada ha fet el paper 
de Mascle Cabró i de Sant 
Jordi. A aquests s’han su-
mat un bon nombre d’actors 
del Grup Escènic del Patro-
nat de la Passió com és el 
cas dels polivalents David 
Mora i Dídac Prat; actrius 
de la Passió com Maria José 
Castillo, Mireia Rossich, Mi-
quel Mundó i Sandra Simó; 
els populars germans Xavi i 
Mateu Carbonell, amos del 
Pub la Bombolla; l’actriu de 
Sant Ramon Sara Matías, i 
finalment, la responsable 
de premsa de la producto-
ra Obegon, Alba Bosch. Tot 
un repertori que explica el 
bon moment pel qual passa 
el teatre local a la ciutat de 
Cervera.

Part del rodatge es va fer a Montcortès.

S’ha fet durant 
dues setmanes 
a Cervera i 
Montcortès

el rodatge

Cervera
segre tàrrega

El concurs Sàpiens, celebrat a Cervera, ja va premiar aquesta ONG. 

Una de les principals nove-
tats de la Fira del Pa de Cer-
vera és la creació en aquesta 
sisena edició del Premi Pa-
narra, que està dotat amb 
1.500 euros i que pretén pre-
miar aquelles iniciatives, ja 
siguin col·lectives o indivi-
duals, que destaquin per la 
seva solidaritat. Enguany, el 
certamen lliurarà el premi 
Panarra a l’ONG Proactiva 
Open Arms per la seva tasca 
a les costes de Síria. La seva 
principal missió és rescatar 
del mar els refugiats que ar-
riben a Europa fugint de con-
flictes bèl·lics, persecució o 
pobresa. L’ONG Proactiva 
Open Arms neix d’una em-
presa de socorrisme i salva-
ment marítim amb dilatada 
experiència a les costes es-
panyoles. L’entrega del guar-
dó tindrà lloc diumenge a les 
5 de la tarda a la Universitat. 

Cal recordar que fa uns 
mesos Cervera ja va premi-
ar aquesta mateixa ONG. Va 
ser en el marc del concurs 

solidari Sàpiens, organit-
zat pel centre ocupacional 
L’Espígol. 

Seguint amb aquest ves-
sant solidari i en el marc 
de la Fira del Pa, la segona 
edició del Nomad Festival, 
que se celebrarà a la plaça 

Universitat a partir d’aquest 
divendres, proposa per a 
diumenge a les 12 del mig-
dia una activitat a favor del 
banc d’aliments de Cerve-
ra. Sota el lema ‘Ball per 1 
kg’, proposa una ballada de 
swing conjunta a canvi que 
els participants portin 1 kg 
d’aliments. 

La Fira del Pa guardona 
iniciatives solidàries
Amb el premi Panarra, que serà per 
a l’ONG Proactiva Open Arms

El guardó es 
lliurarà 
diumenge a les 
5 de la tarda

horari


