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BANDORRA LA VELLA. El Go-
vern adjudica, en 14.316 euros
i a l’empresa Jecomdisseny, els
treballs de disseny i impressió
de l’estudi La radiodifusió a
Andorra al segle XX, un treball
realitzat per la doctora en geo-
grafia i història Maria Jesús
Lluelles en el marc del projec-
te a Radio Andorra. 

Estudi sobre la ràdio 
al segle XX, de Lluelles

Kusturika, aquesta nit
al Cineclub de la Seu

BANDORRA LA VELLA. El Cine-
club de la Seu d’Urgell projec-
ta aquesta nit (22 hores, als ci-
nes Guiu) la pel·lícula En la
Via Láctea, del director Emir
Kusturika. És una faula en la
qual l’emblemàtic director mi-
ra als seus orígens i a l’essèn-
cia de les coses.

La sala La Cuina del centre cultu-
ral Les Monges de la Seu d’Urgell
inaugura demà a les vuit del ves-
pre l’exposició organitzada amb
motiu de l’Any Josep Puig i Cada-
falch, que commemora el 150è
aniversari del naixement de l’ar-
quitecte modernista. L’exposició
està realitzada a partir d’imatges
fotogràfiques i documents d’ar-
xiu, amb els quals ofereix un re-
pàs exhaustiu de l’evolució arqui-
tectònica de la catedral al llarg
del segle XX, posant en relleu
l’ampli abast de les restauracions

que s’hi van dur a terme i fent evi-
dent el canvi de fisonomia del
monument.

L’objectiu de la mostra, segons
els responsables, és explicar que
la catedral ha estat objecte de
múltiples intervencions al llarg
dels segles, partint d’una fàbrica
original romànica, que com qual-
sevol edifici ha sofert afegits i mo-
dificacions seguint els estils artís-

tics i els gustos estètics de les di-
ferents èpoques, a la vegada que
s'ha adaptat a les necessitats fun-
cionals de cada moment. Final-
ment, i de manera destacada,
l’exposició vol posar de manifest
l’enorme tasca de restauració que
va partir d’un projecte de Josep
Puig i Cadafalch i que es va exe-
cutar al llarg del segle XX. En
aquesta extensa i profunda inter-

venció l’arquitecte modernista va
despullar l’edifici dels afegits bar -
rocs, convertint-lo en el que és
avui, un edifici de fisonomia neo-
romànica.

Aquesta exposició ha estat or-
ganitzada per diverses institu-
cions, del Consell Comarcal de
l’Alt Urgell a l’Arxiu, l’ajuntament,
el Bisbat, l’Institut d’Estudis Co-
marcals i el Col·legi d’Arquitectes.

REDACCIÓ
Andorra la Vella

La sala La Cuina acull una exposició de fotografies i documents per analitzar la renovació

La Seu reflexiona sobre la intervenció
de Puig i Cadafalch a la catedral

EPROPOSTESADES DE DEMÀ FINS AL 9 DE DESEMBRE

‘Una nova Catedral? 
Puig i Cadafalch i les
restauracions de la
Catedral d’Urgell al segle
XX’ obre les portes demà a
La Cuina, on es pot visitar
fins al 9 de desembre. 


