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ra, la ruta partirà de l’Escola 
Camps Elisis i recorrerà el Pa-
velló de l’Antorxa, el Pavelló 
de Vidre, el CAP de Cappont 
i el conjunt d’habitatges de La 
Caixa, de 1956-58, a l’avinguda 
de les Garrigues. 

Els responsables del col·legi 
professional van destacar que 
“l’Arquitectour dóna a conèi-
xer la tasca dels arquitectes i 
descobreix al públic espais que 

habitualment no són visitables”. 
També van reivindicar la super-
vivència del Pavelló de Vidre i 
la seua rehabilitació.

La notícia, a 
Lleida Televisió

Vegeu el vídeo al 
mòbil amb el codi.

Última sessió del cicle ‘Cinema a la Fresca’, la nit de dissabte passat a Puigverd de Lleida.

AJUNTAMENT DE PUIGVERD DE LLEIDA

J. BALLABRIGA
❘  PUIGVERD DE LLEIDA ❘  Dissabte 
passat, prop de mig centenar 
d’espectadors van gaudir a la 
Placeta de Puigverd de Lleida 
de l’última projecció del cicle 
estiuenc Cinema a la Fresca, 
amb els curtmetratges La prin-
cesa geperuda i L’enigma del 
mirall. Les anteriors sessions, a 
l’agost, van arribar a congregar 
un centenar de persones. Per a 
l’alcalde, Josep Solsona, tot un 
èxit de convocatòria que tin-
drà conseqüències: la pròxima 
recuperació de les projeccions 
de cine en aquesta localitat del 
Segrià després de més de dos 
dècades sense pel·lícules. 

L’ajuntament i l’associa-
ció cultural local Lo Artis Tic 
Group, organitzadors del cicle 
estiuenc de cine, impulsaran a 
partir de l’octubre noves ses-
sions de cine a la Sala del Ball 
durant alguns diumenges a la 
tarda. “Sobretot els diumenges 
que no tinguem partit de futbol 
de l’equip de Puigverd, que sem-
pre són molt seguits pels veïns, 
per no contraprogramar-nos 
entre aquestes dos ofertes lú-
diques”, va assenyalar Solsona. 
L’alcalde va recordar que “s’ha 
condicionat la sala municipal 
amb una pantalla desmunta-
ble de gran format, d’uns qua-
tre metres d’ample, i comptem 
amb un projector que permet 
exhibir pel·lícules en format de 

Puigverd de Lleida projectarà 
cine després de dècades sense
Sessions a partir de l’octubre a la Sala del Ball alguns diumenges a la tarda

POLÍTICA CULTURAL PROJECTE

DVD”. En col·laboració amb 
els voluntaris de Lo Artis Tic 
Group, la idea és projectar pel-
lícules de producció recent, no 
estrenes comercials; o sessions 
de cine d’animació per al pú-
blic familiar, amb la complicitat 
de l’associació de mares i pares 
d’alumnes de l’escola; o també 
documentals propis que l’enti-
tat cultural de Puigverd grava 
sobre personatges populars de 
la localitat.

n La pròxima experiència 
a Puigverd de Lleida marca 
una lleugera recuperació del 
sector de l’exhibició cinema-
togràfica a Lleida a l’afegir-se 
al cas de Penelles, l’històric 
cine del qual va reobrir a la 
primavera amb l’ajuda d’un 
programa de televisió; al del 
Casal de Cervera, que el pas-

sat 1 de setembre va recupe-
rar la programació estable; o 
l’anunci de l’ajuntament de 
Mollerussa, que preveu ade-
quar la sala d’actes del centre 
cultural municipal per exhi-
bir cine de forma periòdica 
quatre anys després del tan-
cament de les sales del Cir-
cuit Urgellenc.

Lleugera recuperació del sector

Juan Cal presenta 
avui a Balaguer  
el seu nou llibre

LITERATURA

❘ BALAGUER ❘ La llibreria L’Ar-
gonauta de Balaguer acollirà 
avui a partir de les 19.30 h 
la presentació de la novel·la 
Operación Bucéfalo (Edito-
rial Milenio), el segon llibre 
publicat pel director executiu 
de SEGRE, Juan Cal. L’acte 
serà conduït per l’editor Lluís 
Pagès i el periodista David 
Marín. 

Operación Bucéfalo és 
una novel·la negra ambien-
tada en una època històrica: 
la Galícia dels anys vuitanta 
i noranta, quan es va passar 
del contraban tradicional de 
tabac al narcotràfic de cocaï-
na, en uns anys en què aques-
ta activitat es veia com una 
cosa habitual a la zona.

Una mirada            
al segle XX al 
Museu de Lleida

EXPOSICIÓ

❘ LLEIDA ❘ El Museu de Lleida 
inaugurarà avui (19.30) l’ex-
posició La Mediterrània del 
segle XX. Realitats i mirades 
des de Lleida, que oferirà al 
públic un viatge fotogràfic 
al segle passat amb una se-
lecció de 40 imatges tant de 
la ciutat i de Ponent com de 
l’àrea de la Mediterrània. La 
mostra, que ja s’ha exhibit 
a Barcelona i Tarragona, és 
una producció de l’Institut 
Europeu de la Mediterrà-
nia, l’agència Efe i el mateix 
Museu. En el cas de Lleida, 
compta amb la col·laboració 
del diari SEGRE, amb el co-
missariat a càrrec de la pe-
riodista Anna Sàez.

Béns d’Interès 
Nacional a 
Bescaran i Ars

PATRIMONI

❘  BARCELONA ❘  El Govern va 
acordar ahir declarar nous 
Béns Culturals d’Interès Na-
cional (BCIN) el campanar 
de Sant Martí de Bescaran 
i l’església de Sant Martí 
d’Ars, tots dos al municipi 
de les Valls de Valira, a l’Alt 
Urgell. El campanar, de tres 
pisos amb finestrals i disset 
metres d’alçada, és una obra 
d’estil romànic, dels segles 
XI-XII, que estava adossat a 
l’antiga església, avui desa-
pareguda. A més, el temple 
de Sant Martí d’Ars és un 
exemple singular del romà-
nic del segle XI per la qualitat 
i singularitat artística del seu 
campanar redó.

De gira pel Parc Científic   
de Gardeny i edificis 
singulars de Cappont
L’Arquitectour Lleida, el 6 i 7 d’octubre

ENTITATS ACTIVITATS

El president i membres de la junta del Col·legi d’Arquitectes.

❘ LLEIDA ❘ La quarta edició de l’Ar-
quitectour Lleida, una activitat 
guiada per descobrir les històri-
es i els secrets de l’arquitectura 
i l’urbanisme de la ciutat, se ce-
lebrarà el cap de setmana del 6 
i 7 d’octubre i visitarà el Parc 
Científic del Turó de Gardeny 
i diversos edificis singulars del 
barri de Cappont. La demarca-
ció de Lleida del Col·legi d’Ar-
quitectes de Catalunya, que or-
ganitza aquest esdeveniment, 
va acollir ahir la presentació 
de la nova edició que, com en 
anteriors ocasions, comptarà 
també amb un Instawalk en col-
laboració amb el col·lectiu Igers 
Lleida i un acte previ, el dijous 
4 d’octubre a les 19.30: la confe-
rència Edificis i buits urbans, a 

càrrec de l’estudi d’arquitectura 
de Barcelona Bonell i Gil, que 
compta amb obres distingides 
amb premis FAD o el Nacional 
d’Arquitectura. 

El dissabte dia 6, l’edifici Ce-
DiCo a Gardeny serà el punt de 
partida a les 10.00 h d’una visita 
guiada que passarà també, entre 
altres, pels Edificis H, el Fruit-
centre Irta i el Magical. 

L’endemà i a la mateixa ho-

COM 360º

ÈXIT DE PARTICIPANTS

L’any passat, l’activitat va 

reunir un centenar de 

persones durant cada 

jornada de visites guiades


