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El Col·legi d’Arquitectes va presentar ahir l’Arquitectour Lleida a la terrassa de l’estació del tren.

COM 360

❘ LLEIDA ❘ La cinquena edició de 
l’Arquitectour Lleida, una ruta 
guiada per descobrir les histò-
ries i els secrets de l’arquitec-
tura i l’urbanisme de la ciutat, 
se celebrarà el pròxim dia 19 
d’octubre a partir de les 10.00 
hores centrant-se en la rambla 
Ferran. El públic podrà conèixer 
les interioritats de tres immo-
bles històrics d’aquesta avin-
guda principal de Lleida en una 
activitat que culminarà a l’edifi-
ci de l’estació del tren, amb una 
visita en què es podrà accedir a 
espais que no poden veure’s de 
forma habitual, entre els quals 
la terrassa, amb unes vistes im-
millorables a la mateixa rambla 
i a la Seu Vella. La demarcació 
de Lleida del Col·legi d’Arqui-
tectes de Catalunya, que orga-
nitza aquest esdeveniment, va 
triar ahir precisament aquest es-
pai per presentar la nova edició 
de l’Arquitectour. El president 
del col·legi professional, Víctor 
Pérez-Pallarès, acompanyat 
del vocal de Cultura de la jun-
ta, Ramon Llobera, va explicar 
que “aquest monogràfic sobre 
la rambla Ferran passarà per 
l’antiga Casa Cros, del 1925, a 
la cantonada amb Vila Antònia 
i Comerç; l’antiga Casa Victori-
ano Muñoz, del 1927, el primer 
edifici de Lleida amb formigó 
armat, i l’antiga Casa Roch, a 
la cantonada amb Democràcia, 
dels anys quaranta, abans de 

La rambla Ferran de Lleida,  
per ‘dins’ a l’Arquitectour
Ruta guiada el dia 19 per diversos immobles històrics i l’edifici de l’estació

arquitectura activitats

posar el colofó a la ruta a l’edi-
fici de l’estació, del 1927”. Llo-
bera va comentar que la ruta 
explicarà “com es va crear la 
rambla Ferran” en el marc d’una 
operació urbanística amb una 
història que parteix del segle 
XIX. L’activitat volia reivindicar 
també el patrimoni industrial, 
incloent visites a La Meta i els 
Docs, però “no tenim el permís 
dels propietaris, que van al·legar 
raons de seguretat”.

La comèdia 
‘Lapònia’ obre  
el curs teatral  
de Tàrrega
Amb 111 abonaments, 
el 20% més que el 2018

arts escèniques temporada

La comèdia ‘Lapònia’ va omplir dissabte a la nit el Teatre Ateneu de Tàrrega.

REDACCIÓ
❘ TÀRREGA ❘ La comèdia àcida La-
pònia, sobre secrets i mentides 
en l’àmbit familiar, va obrir dis-
sabte a la nit la nova tempora-
da teatral de Tàrrega. El públic 
va omplir el Teatre Ateneu i va 
acomiadar amb aplaudiments 
els protagonistes d’aquest es-
pectacle que es va estrenar a 
començaments d’any al Club 
Capitol de Barcelona.

La 25 edició de la Temporada 
de Teatre de la capital de l’Ur-
gell ha arrancat amb un total de 
111 abonaments de temporada, 
xifra que suposa un augment 
de més del 20 per cent en rela-
ció amb el 2018. El programa 

AJUNTAMENT DE TÀRREGA

seguirà el proper 26 d’octubre 
amb un dels plats forts, la co-
mèdia romàntica d’aventures 
La tendresa, una coproducció 
de dos companyies històriques 
de l’escena catalana, T de Teatre 

i Dagoll Dagom. La tempora-
da de teatre, que ha programat 
nou obres de gran format fins 
al febrer del 2020, seguirà el 
9 de novembre amb l’actuació 
de l’actriu catalana Mercè Arà-

nega en una nova versió de la 
comèdia Shirley Valentine, un 
muntatge en favor de l’empode-
rament femení. Dagoll Dagom 
posarà la cirereta el 15 de febrer 
amb el musical Maremar.

Juan Madrid, 
Premi Pepe 
Carvalho

novel·la negra

❘ BARCELONA ❘ L’escriptor mala-
gueny Juan Madrid (1947) 
va guanyar ahir el XV Premi 
Pepe Carvalho de novel·la 
negra pel seu “compromís 
literari, polític i ètic”, segons 
va anunciar el jurat d’aquest 
guardó, que s’entregarà el 6 
de febrer durant la pròxima 
edició del festival BCNegra. 
També periodista i guionis-
ta de cine i televisió, Madrid 
és considerat un dels funda-
dors de la novel·la negra es-
panyola, que “va crear l’es-
cena d’aquest gènere des de 
principis de la dècada dels 
anys vuitanta”. La seua obra 
novel·lística ha estat traduï-
da a més d’una quinzena de 
llengües.

Més obres de 
restauració  
a Sixena

patrimoni

❘ VILANOVA DE SIXENA ❘ El govern 
d’Aragó reprendrà aquest 
mes les obres de restauració 
del monestir de Sixena, amb 
la rehabilitació de la cape-
lla de la Immaculada, que fa 
mig segle que està tapiada. 
Després de la transformació 
dels antics dormitoris de les 
monges a la sala en la qual 
s’exhibeixen les gairebé 90 
peces traslladades des del 
Museu de Lleida i el MNAC, 
i la recuperació de l’antiga 
sala capitular, que espera el 
retorn de les pintures murals 
del MNAC, aquesta nova de-
pendència vol convertir-se 
en un espai visitable amb una 
inversió de 255.000 euros.

‘Malamente’, de 
Rosalía, “al top 25 
de la dècada”

música

❘ CHICAGO ❘ La revista de Chi-
cago Pitchfork, especialitza-
da en música, ha posicionat 
Malamente, de Rosalía, com 
la 23 millor cançó de la dèca-
da, en una llista coronada pel 
raper nord-americà Kendrick 
Lamar amb el tema Alright. 
El podi el completen Obli-
vion, de Grimes, i Dancing 
On My Own, de Robyn. La 
resta del top 10 és, per or-
dre, Formation de Beyonce, 
Thinkin’ Bout You de Frank 
Ocean, 212 d’Azealia Banks, 
Your Best American Girl de 
Mitski, Cranes In The Sky 
de Solange, Video Games 
de Lana del Rey i XO TOUR 
Llif3 de Lil Uzi Vert.

EL PROGRAMA

Arquitectour Debat. El divendres 18 al Col·legi d’Arquitectes 
amb una xarrada de l’estudi d’arquitectes Flores & Prats (19.30).

Arquitectour Lleida. El dissabte 19, de 10.00 a 13.30 a la ram-
bla Ferran. Punt de trobada: Escola Camps Elisis, al carrer Santa 
Cecília a les 9.45 h. Inclou un Instawalk.

MiniArquitectour. Taller per atansar l’arquitectura als nens, el 
19 a l’Escola Camps Elisis en paral·lel a l’Arquitectour.


