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El projecte ‘Casa
Melcior’ impulsa
el modernisme de
la ciutat de Lleida
Presenten un quadern per pintar inspirat en
aquest edifici del 1910 || Solidari amb Arrels
S. DIEGO

❘ LLEIDA ❘ Posar en relleu el patrimoni modernista de la ciutat de
Lleida des d’un vessant solidari. Aquest és l’objectiu del projecte Casa Melcior 1910, que
ahir va presentar l’agència de
màrqueting social Sandoway,
que té la seu ubicada en aquest
mateix edifici de la plaça Sant
Francesc. L’equip ha dissenyat
un quadern que inclou deu làmines per pintar amb colors o
aquarel·les, que reprodueixen
el mosaic del terra d’aquesta
casa modernista. El quadern,
en format quadrat, es ven a un
preu de divuit euros a la Fundació Sorigué (Planta), la llibreria
Caselles i la galeria Indecor i el

15 per cent de la recaptació es
destinarà a la campanya Ningú
sense llar de la fundació Arrels
Sant Ignasi.
Així ho van explicar ahir durant la presentació del projecte
les impulsores, Maria Antònia
Camón, directora de Sandoway;
Chus Oteyza, doctora en Història de l’Art, i Roser March, dissenyadora gràfica. “En aquest
projecte ajuntem creativitat, patrimoni i solidaritat”, va afirmar
Camón, i va afegir que “estem
en un moment històric crucial i, igual que durant la revolució industrial, època en què
va nàixer el modernisme, és
necessària la creativitat com a
eina per gestionar les emocions.

Roser March, Chus Oteyza i Maria Antònia Camón, impulsores del projecte ‘Casa Melcior 1910’.

Necessitem tornar a humanitzar
a una societat devorada per la
tecnologia i inspirar-nos en els
grans dissenyadors”, va afegir.
“El nostre objectiu és difondre
el patrimoni modernista de Lleida d’una forma lúdica i creativa
i proporcionar la possibilitat de
disfrutar pintant”, va afirmar
Oteyza.
Aquest projecte forma part
d’una col·lecció que continuarà

amb altres edificis modernistes
de Lleida. El segon, van avançar, serà la Casa Llorenç. A la
presentació d’ahir va assistir
l’alcalde de Lleida, Àngel Ros,
i el regidor d’Hàbitat Urbà, Fèlix
Larrosa.
Aquest últim va animar les
dissenyadores a continuar amb
el projecte amb més edificis del
nou llistat de més de cinc-cents
immobles per protegir que s’in-

clouran al catàleg de la Paeria.
El Col·legi d’Arquitectes i altres
empreses lleidatanes també han
participat en aquesta iniciativa.
La notícia,
a Lleida TV

Vegeu el vídeo al
mòbil amb el codi.

AJUNTAMENT DE JUNEDA

Talma celebra el
Nadal al Teatre
Foment
de Juneda
❘ JUNEDA ❘ Els treballadors i usuaris de
Talma, l’associació de Juneda per
a persones amb
discapacitat i trastorns mentals, van
celebrar divendres
la festa de Nadal
al Teatre Foment.
Aquest acte va
coincidir amb la
festa de comiat
de Josep Maria
Solé, el que n’ha
estat el director
al llarg de més
de trenta anys.
LLEONARD DELSHAMS

J. C.

Matinal
de jocs al
claustre de
la Seu Vella

Nadales i
torronada
al Local Social
de Jaume I

❘ LLEIDA ❘ El claustre
de la Seu Vella es
va convertir durant tot el matí
d’ahir en un pati
de jocs per als més
petits, amb fins
a vint-i-cinc activitats artesanals
de la companyia
Tombs Creatius.

❘ LLEIDA ❘ L’esperit
nadalenc va arribar
al Local Social de
l’avinguda Jaume I
de Lleida de la mà
del cor de la llar
de jubilats Bonaire. L’acte també
va incloure una
torronada, entre
moltes altres coses.

