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ART RECONEIXEMENT
LLEONARD DELSHAMS

Premi CultHunting per al
projecte ‘Planta’ de Sorigué
Reconeix les empreses que aposten per l’art com a motor de
canvi || En el marc d’una jornada celebrada a Barcelona

Altes estructures de fusta al pati gòtic de l’IEI, ahir.

Munten una exposició
d’arquitectura a l’IEI
REDACCIÓ

❘ LLEIDA ❘ El pati gòtic de l’Institut d’Estudis Ilerdencs (IEI)
acollirà a partir de dilluns
que ve i fins al 14 de gener
l’exposició Arquitectures
en el paisatge. Catalunya
2000-2017. Aquesta setmana s’ultimen els detalls del
muntatge, amb imponents
estructures de fusta al pati. L’exposició l’organitza el
Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, a proposta del Col-

legi d’Arquitectes de Lleida
i amb la col·laboració de l’Intitut d’Estudis Ilerdencs. En
total, s’hi podran observar
cinquanta-dos obres dels set
àmbits territorials del col·legi català, entre les quals sis
del pla de Lleida i sis més
del Pirineu. Dilluns, dia de
la inauguració, set arquitectes de cada àmbit territorial
impartiran una conferència
a l’Aula Magna a partir de les
19.00 hores.

❘ BARCELONA ❘ Planta, la innovadora iniciativa del grup Sorigué i
la fundació, ha rebut el premi
CultHunting, que s’entrega en
el marc del Cult Hunting Day,
trobada anual que reuneix artistes i directius, i que en la sisena edició ha girat entorn del
concepte de l’art com a palanca
de transformació cap a empreses més responsables i sostenibles. El premi CultHunting
reconeix aquelles empreses
que aposten per l’art i la cultura com a motor de transformació i innovació.
Planta ha estat reconegut
per ser un projecte que combina les tasques d’investigació, el
desenvolupament tecnològic,
la producció empresarial i la
creació artística en un entorn
únic, en paraules d’Edgar Garcia, director de l’àrea de Desenvolupament Empresarial de
l’Institut Català d’Empreses
Culturals.
Durant el CultHunting Day,
que en la sisena edició es va

SORIGUÉ

Detall del projecte ‘Planta’, que pot veure’s a Balaguer.

celebrar al centre Arts Santa
Mònica, a Barcelona, es van
presentar pràctiques aplicades
per empreses de diferents sectors que, de forma pionera, han
apostat amb èxit per l’art i la
cultura com a catalitzador de
transformació.
Així mateix, es van presen-

tar projectes artístics innovadors pensats per ser aplicats en
l’entorn empresarial, així com
també xarrades centrades en el
valor afegit del binomi format
per art i empresa. El projecte
Planta se situa a la Plana del
Corb, un complex industrial en
actiu a Balaguer.

El senyor

Josep Solà Ayats
Ha mort el dia 23 de novembre del 2017 als 82 anys.
(E.P.R.)
La seva esposa, Lluïsa Eras Joli; fills, Frederic i Rosa; néta, Maria, i família tota
us agraeixen les mostres de condolença rebudes i us demanen una oració pel
seu repòs etern.

JORDI URIACH

La cerimònia religiosa tindrà lloc avui divendres, dia 24, a les 11.00 h, a la sala
ecumènica del Tanatori Jardí La Lleidatana.

DM: Tanatori Jardí La Lleidatana. Camí de Montcada, s/n. Sala 9.
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El senyor

L’Atenció Primària de Tremp celebra els 25 anys
❘ TREMP ❘ L’Equip d’Atenció Primària de Tremp va celebrar ahir
el 25 aniversari amb diferents actes al llarg del dia. Entre
aquests, una caminada popular i la conferència La gestió de
la il·lusió en temps de canvis, impartida pel comunicador
Emilio Duró.

Ángel Torres Riera
El Caliu Ilerdenc expressa el seu condol per la seva pèrdua i prega una oració
per l’ànima del seu amic i company.

Reunió de la Fecoll amb l’alcalde de Lleida
❘ LLEIDA ❘ L’alcalde de Lleida, Àngel Ros, va rebre ahir la junta de la Federació de Colles de l’Aplec del Caragol (Fecoll),
presidida per Ferran Perdrix, per tractar qüestions relatives
a la festa. Ros els va animar a seguir treballant en l’organització de l’esdeveniment i en la promoció de la ciutat.
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