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Arquitectour pel Segre
La sisena edició d’aquesta ruta guiada per Lleida, el 3 d’octubre || 
Per les passarel·les dels Camps Elisis, Liceu Escolar i Maristes

ARQUITECTURA ACTIVITATS

❘ LLEIDA ❘ La sisena edició de l’Ar-
quitectour, una activitat de la 
delegació de Lleida del Col·legi 
Oficial d’Arquitectes de Cata-
lunya (COAC) per difondre la 
tasca i els projectes arquitectò-
nics de la capital del Segrià, se 
celebrarà el 3 d’octubre. Però 
a diferència d’anys anteriors, 
en què el públic podia conèi-
xer i visitar espais i edificis per 
dins de forma excepcional, ara 
l’activitat es desenvoluparà a 
l’aire lliure, adaptada a les 
mesures de seguretat i higie-
ne per la pandèmia. El presi-
dent del COAC a Lleida, Víc-
tor Pérez-Pallarés, va explicar 
que “hem organitzat una ruta 
guiada per les passarel·les de 
vianants del Segre per posar en 
relleu el magnífic parc lineal de 
la canalització del riu al seu pas 
per Lleida, tant com a projecte 
urbanístic com per les seues 
qualitats com a espai públic”. 

Ruta

Així, l’Arquitectour arran-
carà a la passarel·la dels Camps 
Elisis per traslladar-se poste-
riorment fins a la del Liceu 
Escolar i finalitzar a la de Ma-

ristes. L’arquitecte i urbanista 
Josep Maria Llop oferirà una 
introducció històrica sobre la 
canalització, “que es va mate-
rialitzar entre el 1993 i el 1996 
fruit de la demanda ciutadana 
després de la gran riuada del 
1982”, va comentar Pérez-Pa-
llarés. Esther Fanlo també ex-
plicarà durant el recorregut les 
propostes de la Paeria respecte 
als espais públics lligats al riu. 

Ramon Llobera, vocal de Cul-
tura del COAC, va informar 
que “per adaptar-nos a la situa-
ció sociosanitària, es reduirà 
l’aforament de la inscripció a 
unes 80 persones, que sepa-
rarem en quatre grups de deu 
persones com a màxim i dos 
torns amb horari esglaonat”. 
Inscripció gratuïta a través del 
telèfon 973 234 051 o el correu 
junta.lle@coac.net.

MAGDALENA ALTISENT

Presentació de l’Arquitectour a la passarel·la dels Camps Elisis.

Presentació ahir del segon parc escultòric ‘Alma’.

ART CERTAMEN

❘ ALMACELLES ❘ El parc d’Europa 
d’Almacelles acollirà a partir 
de divendres la segona edició 
del parc d’escultura urbana 
Alma, amb 22 peces de gran 
format de 16 autors de pres-
tigi internacional, entre els 
quals s’ha de destacar el do-
nostiarra Eduardo Chillida 
(1924-2002). La seua obra 
prendrà el relleu simbòlic de 
l’amfitrió de l’edició inaugu-
ral del certamen l’any passat, 
el prestigiós pintor i escul-
tor Antonio López. A més, a 
partir de dissabte, el Museu 

d’Arquitectura i Urbanisme 
Mas Dordal exhibirà també 
una exposició de 46 peces es-
cultòriques de petit format, 
obra d’uns altres setze ar-
tistes, que completaran així 
aquest esdeveniment Alma 
2020. 

Aquestes obres del museu 
podran visitar-se fins Nadal, 
mentre que les escultures de 
gran format seguiran instal-
lades al parc d’Europa (amb 
servei de videovigilància) 
durant tot un any, fins a la 
pròxima edició de l’Alma.

Almacelles ‘estrena’ una 
escultura de Chillida

AJUNTAMENT D’ALMACELLES


