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EMBOIRATS
1er cicle d'hivern d'espectacles familiars

LA BOIRA DE BALAGUER és una condensació d'aigua situada a la ciutat, prop o fregant la superfície dels carrers i places de
Balaguer, formada per petites gotes d'aigua en suspensió. Aquest fenomen meteorològic redueix la visibilitat horitzontal. Per la
seva formació és necessària l'evaporació abundant a la superfície del sòl i la immobilitat relativa de l'aire o la seva escassa
turbulència. Quan augmenta l'escalfament solar o s'incrementa la velocitat del vent, desapareix la boira. La freqüència i
intensitat del fenomen té una estreta relació amb el relleu (Balaguer està situada en una vall, més coneguda com la plana
d'Urgell), de manera que tot i la radiació solar, de vegades, no arriba a desaparèixer del tot en dies sencers, ni tan sols a les
hores centrals del dia.
És per aquest motiu que neix l'EMBOIRATS, el 1r cicle d'hivern d'espectacles familiars de petit format, per fer front a aquells
dies de boira intensa a la ciutat de BALAGUER. Una proposta familiar per desemboirar-nos una mica tots plegats. Segons la
predicció meteorològica, és possible que a la ciutat de Balaguer hi hagi boira els dies següents: 25 de novembre, 2 de
desembre, 13 i 27 de gener, 10 de febrer i 9 de març. Aquestes dies per contrarestar la boira, es realitzaran a diferents
equipaments culturals de la ciutat diversos espectacles familiars de petit format perquè el sol pugui brillar als ulls dels infants.
PASSAPORT. El primer dia de l'EMBOIRATS es repartirà a tots els assistents el passaport EMBOIRATS-1/2018, vàlid del 25
de novembre de 2018 al 9 de març de 2019. Si segelleu tots els equipaments de l'EMBOIRATS, entrareu en el sorteig de
diversos regals, entre ells, entrades per veure gratuïtament la cloenda del cicle amb la Dàmaris Gelabert
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