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Arquitectes joves de 
Catalunya de premi

EXPOSICIÓ PROJECTES

Exposició de projectes de joves arquitectes al Col·legi d’Arquitectes de Catalunya de Lleida.

❘ LLEIDA ❘ La demarcació de Llei-
da del Col·legi d’Arquitectes de 
Catalunya (COAC) va inaugu-
rar ahir una exposició amb les 
dinou propostes guanyadores 
de les 122 presentades el 2016 
a la desena edició dels premis 
biennals per a joves arquitec-
tes que convoca l’Agrupació de 
Joves Arquitectes de Catalunya 
(AJAC). Les propostes estan 
dividides en diverses catego-
ries: obra nova i rehabilitació, 
urbanisme i paisatge, reforma 

interior, arquitectura efímera, 
disseny de producte, articles, 
assajos, difusió de l’arquitectu-
ra, projecte de caràcter empre-
nedor i projecte final de carrera. 
Aquesta exposició itinerant, que 
visita les diferents demarcacions 
del Col·legi d’Arquitectes, pot 
veure’s al vestíbul del col·legi 
professional de Lleida fins al 
16 d’abril, els dilluns, dimarts, 
dimecres i divendres de 9.00 a 
15.00 hores i els dijous de 9.00 
a 17.00 h.

ÒSCAR MIRÓN

‘Jane Eyre’ acapara 
nou nominacions  
als Premis Max

ARTS ESCÈNIQUES

❘ MADRID ❘ Jane Eyre: una auto-
biografía, una producció del 
Teatre Lliure amb Ariadna 
Gil i Abel Folk, acapara el 
nombre més elevat de candi-
datures, un total de nou, per 
als Premis Max, incloent-hi 
els de millor espectacle de 
teatre i millor direcció, no-
minacions, que es van fer 
públiques ahir. La gala de 
lliurament de premis se ce-
lebrarà el pròxim 18 de juny.

Valentí Oviedo,  
nou director  
general del Liceu

EQUIPAMENTS

❘ BARCELONA ❘ L’economista i 
gestor cultural Valentí Ovi-
edo (Manresa, 1977) serà el 
nou director general del Tea-
tre del Liceu de Barcelona en 
substitució de Roger Guasch, 
al ser aprovada la seua candi-
datura ahir pel patronat de la 
fundació del coliseu operís-
tic. Director de l’Institut de 
Cultura de Barcelona des del 
2016, Oviedo va ser gerent 
de l’OBC.

Catalunya, a la  
fira del llibre infantil 
de Bolonya

POLÍTICA CULTURAL

❘ BARCELONA ❘ Després d’haver 
estat Catalunya el país con-
vidat el 2017 de la fira del 
llibre infantil de Bolonya, un 
total de setanta-dos entitats 
catalanes entre editorials, 
associacions, il·lustradors i 
institucions del sector expo-
saran a la nova edició del cer-
tamen, del 26 al 29 de març, 
a l’estand de l’Institut Català 
de les Empreses Culturals.

La notícia, a 
Lleida Televisió

Vegeu el vídeo al 
mòbil amb el codi.

J.B.

❘ LLEIDA ❘ La 29 edició de la Fira 
de Titelles de Lleida, del 4 al 6 
de maig, comptarà amb fins a 
disset estrenes a càrrec de les 
vint-i-sis companyies partici-
pants: deu de catalanes (cinc de 
Lleida), vuit de diversos punts 
de l’Estat i vuit més d’estrange-
res, de països com Itàlia, Fran-
ça, Holanda o el Regne Unit. 
L’alcalde de Lleida, Àngel Ros, 
va presidir ahir al teatre de la 
Llotja la presentació de les tres 

intenses jornades del certamen, 
amb 101 funcions de carrer i de 
sala en vint-i-set espais de la ciu-
tat. El suport de la Diputació a 
la fira es traduirà aquest any 
en dos sessions de l’espectacle 
itinerant Hathi, del Centre de 
Titelles de Lleida, durant la di-
ada de Sant Jordi al voltant de 
l’edifici de l’IEI. L’espectacle 
inaugural anirà a càrrec de la 
companyia murciana Onírica 
Mecánica, amb una sorpre-
nent versió d’Alícia al país de 

les meravelles en un espectacle 
de gran format, amb projecci-
ons i un llenguatge més pròxim 
al visual i tecnològic que a les 
marionetes tradicionals.

La fira, a la qual s’han ins-
crit aproximadament 150 pro-
gramadors, comptarà amb un 
pressupost entorn dels 178.000 
euros, pendents això sí de les 
aportacions encara no tancades 
de la Generalitat i l’Estat. Re-
presentants institucionals van 
felicitar el recent Premi Nacio-

Fira de Titelles amb 17 estrenes
Del 4 al 6 de maig amb 26 companyies i 101 funcions en 27 espais de Lleida || 
‘Aperitiu’ per Sant Jordi amb un espectacle itinerant entorn de l’IEI

ARTS ESCÈNIQUES PRESENTACIÓ

CENTRE DE TITELLES DE LLEIDA

nal de Cultura atorgat al Centre 
de Titelles, que ja pensa en la 
trenta edició del certamen, el 
2019, en què prendrà més pro-
tagonisme el teatre de la Llotja 
durant la jornada inaugural.

Inauguració amb 
Onírina Mecánica.

Presentació ahir de la fira amb polítics, Centre de Titelles i companyies de Lleida.

HERMÍNIA SIRVENT

‘Història d’una llavor’, de La Makiné, opta al 
premi Max en obres per al públic infantil.

La companyia Ortiga, amb l’espectacle per al 
públic familiar ‘Kumulunimbu’.

‘Loïc’, dels lleidatans UN Teatre.


