
Donen els arxius de Frederic Vilà 
al Col·legi d’Arquitectes de Lleida
El COAC prepara per al 2022 alguns 
;IデWゲ ヮWヴ ヴWIﾗﾐXｷ┝Wヴ ﾉ; ゲW┗; gｪ┌ヴ;
La família de l’arquitecte 
i exregidor de Cultura de 
l’Ajuntament de Lleida 
Frederic Vilà, i la delegació 
de Lleida del Col·legi 
d’Arquitectes de Catalunya, 
van signar ahir el conveni.

Lleida
REDACCIÓ

La família de l’arquitecte Frederic 

Vilà va fer donació a la Demarca-

ció de Lleida del Col·legi d’Arqui-

tectes de Catalunya (COAC) de 

l’arxiu professional de l’arquitecte 

i historiador de l’art, traspassat 

el maig de 2020. La seva vídua, 

Marta Trepat, i el president de 

l’ens col·legial, Víctor Pérez-Pa-

llarès, van signar ahir el conve-

ni de donació, segons el qual el 

COAC es compromet a conservar 

i tenir cura del fons, format per 

Xavier Baró 
presenta a 
Almacelles 
‘Les cançons 
de l’Envelat’

El Museu d’Arquitectura i Urba-

nime - Josep Mas Dordal d’Alma-

celles serà l’escenari el proper 

SｷﾏWIヴWゲ ヱヴ SW ﾃ┌ﾉｷﾗﾉが ; ヮ;ヴピヴ SW 
les 20.30 hores, de la presenta-

ció del llibre Les cançons de l’En-

velat (1998-2020), del cantautor 

nascut a Almacelles Xavier Baró. 

En aquest llibre del músic lleida-

tà, publicat per Pagès Editors dins 

de la seva col·lecció de poesia, hi 

apareixen les lletres que ha escrit 

per les seves cançons, des de 1998 

gﾐゲ ; ﾉげ;Iデ┌;ﾉｷデ;デが ｷ ﾗﾐ デ;ﾏHY ｴｷ ｴ; 
inclòs setze composicions inèdites 

i una introducció per a cada obra 

amb textos evocadors, poemes, 

manuscrits amb dibuixos o foto-

ｪヴ;gWゲ SW HﾗSWｪﾗﾐゲく

Cultura vol que 

els joves tinguin 

ensenyament 

artístic a l’escola

La consellera de Cultura, Na-

tàlia Garriga, va anunciar en 

una visita als estands de les ga-

leries catalanes DE la Fira ARCO 

de Madrid, que s’ha creat un 

grup de treball entre la conse-

lleria de Cultura i la d’Educació 

“perquè els nostres joves pu-

ｪ┌ｷﾐ デWﾐｷヴ WﾐゲWﾐ┞;ﾏWﾐデ ;ヴプゲピI 
curricular a l’escola”. Es trac-

ta que els alumnes coneguin 

ｷ ピﾐｪ┌ｷﾐ ;ﾉ ゲW┌ ;H;ゲデ ヴWaWヴXﾐ-

cies sobre el món de l’art des 

de l’escola. Segons la conselle-

ra, aquesta mesura permetrà 

ケ┌W Wﾉゲ ﾃﾗ┗Wゲ ゲ┌ヴピﾐ SW ﾉげWゲIﾗﾉ; 
さﾏYゲ IヴｹピIゲが ﾏYゲ IヴW;ピ┌ゲ ｷ ﾏYゲ 
empoderats”, i sobretot “amb 

sensibilitat cultural” per poder 

gaudir de la cultura.

FOTO: COAC Lleida / Moment de la signatura del conveni

W┝ヮWSｷWﾐデゲ SげﾗHヴWゲが Iﾘヮｷ; Sげ;ヴピ-

cles i altres documents relacio-

nats amb els treballs (croquis, di-

buixos i vegetals) així com llibres 

i documents relacionats amb la 

ゲW┗; ;Iピ┗ｷデ;デ SﾗIWﾐデ ｷ ;I;SXﾏｷI; 
SげｷﾐデWヴXゲ ヮWヴ ; ﾉ; ｷﾐゲピデ┌Iｷﾙく

Després de la signatura del 

conveni, Víctor Pérez-Pallarès va 

destacar que “estem molt con-

デWﾐデゲ SW ﾉ; Iﾗﾐg;ﾐN; SW ﾉ; a;ﾏｹﾉｷ; 
per haver donat l’arxiu del Frede-

ric a l’Arxiu de la Demarcació de 

Lleida del COAC”.

A més, des de la Demarcació 

de Lleida del COAC, amb la col·la-

boració de la família de Frederic 

Vｷﾉ<が ;ｷ┝ｹ Iﾗﾏ Sげ;ﾉデヴWゲ ｷﾐゲピデ┌Iｷﾗﾐゲ 
públiques lleidatanes, preparen 

per a l’any vinent un reconeixe-

ﾏWﾐデ ; ﾉ; gｪ┌ヴ; SW FヴWSWヴｷI Vｷﾉ< 
des dels seus diferents vessants 

professionals: els seus treballs 

Iﾗﾏ ; ;ヴケ┌ｷデWIデW ﾉｷHWヴ;ﾉが ﾉげ;Iピ┗ｷ-
tat com a divulgador del patrimo-

ﾐｷ ;ヴプゲピIが ;ヴケ┌ｷデWIデﾘﾐｷI ｷ I┌ﾉデ┌ヴ;ﾉが 
Wﾐ ﾉ; ゲW┗; ﾉ;Hﾗヴ SｷS<IピI; ; ﾉげEゲ-

tudi General de la Universitat de 

Lleida, i també la seva tasca com 

; Wゲデ┌Sｷﾙゲ SW ﾉげ;ヴデが SWﾉゲ ;ヴピゲデWゲ SW 
Ponent i difusor del patrimoni cul-

デ┌ヴ;ﾉ Wﾐ ﾉWゲ ゲW┗Wゲ ｷﾐ┗Wゲピｪ;Iｷﾗﾐゲ ｷ 
publicacions, i com a regidor de 

Cultura de la Paeria de Lleida, en 

un període que va començar amb 

el seu nomenament el 1991 per 

part del llavors alcalde socialista 

Antoni Siurana en una legislatu-

ヴ;が gﾐゲ ;ﾉ ヱΓΓヵが Wﾐ ケ┌X Wゲ ┗; aWヴ ﾉ; 
remodelació de l’Escorxador com 

; A┌ﾉ; SW TW;デヴW ﾗ Wゲ ┗; gﾐ;ﾉｷデ┣;ヴ 
la construcció de l’Auditori Enric 

Granados.
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Lげ;ﾐピｪ; a<HヴｷI; SW PヴWa;HヴｷI;デゲ 
Pujol a Olius va acollir la presen-

デ;Iｷﾙ SWﾉ ゲWｪﾗﾐ aWゲピ┗;ﾉ Eヴヴ;ﾐデどIピ-

neraris d’Art i Pensament, orga-

ﾐｷデ┣;デ ヮWヴ ﾉげIEI ｷ ケ┌W ゲW IWﾉWHヴ; gﾐゲ 
al 17 de juliol a Olius, Sant Llorenç 

de Morunys i Pinós. La inaugura-

ció va donar pas a l’exposició In-

デWヴiIｷWゲ ヮWヴ ;ﾉ ゲｷﾏ┌ﾉ;IヴW, una 

ﾏﾗゲデヴ; IﾗﾉびﾉWIピ┗; Sげ;ヴデ ;┗;ﾐN;デ 

i experimental que recull crea-

cions d’Anna Carreras, Daniel Mo-

ヴWﾐﾗ RﾗﾉS=ﾐが EゲデWﾉ; Oヴピ┣が L; Sﾗ-

fy, Laura Llaneli, Marla Jacarilla, 

M;ヴプ M;S;┌ﾉ; ｷ RﾗI HWヴﾏゲが ケ┌W 
デY ;Iピ┗ｷデ;デゲ IﾗﾏヮﾉWﾏWﾐデ<ヴｷWゲが 
com una visita comentada, un ta-

ller adreçat als joves i una perfor-

mance de Daniel Moreno Roldán 

amb la cantant Gessamí Boada.

El Festival ‘Errant’ comença 
a Olius amb una exposició a 
càrrec de vuit artistes visuals

FOTO: D.L. / La mostra es pot visitar demà i el proper cap de setmana
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