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col·legis professionals activitats

Arquitectes de premi
debaten sobre el
seu ofici a Lleida
❘ LLEIDA ❘ La demarcació de Lleida del Col·legi d’Arquitectes de
Catalunya (COAC) va presentar
ahir a l’Institut d’Estudis Ilerdencs els projectes guanyadors
de la V Mostra d’Arquitectura
de les Terres de Lleida i també el
cinquè Premi Ignasi Miquel per
a joves arquitectes, que es van
donar a conèixer a principis del
mes de maig. Els responsables
de cada projecte van comentar
les respectives obres. Així, la
reconstrucció d’una cabana
de pastors al pla de l’estany
d’Estanilles (Pallars Sobirà),
de l’arquitecte Josep Bunyesc,
va guanyar la categoria d’edificis de nova planta de promoció pública. En la categoria de
promoció privada, Julio Mejón
es va imposar a l’apartat d’edifici unifamiliar, mentre que el
d’habitatges plurifamiliars va
quedar desert.
La Casa de Fuet de Lleida, de
Jaume Terés, va ser guardonada
en la categoria d’intervencions
de restauració en el patrimoni.
L’auditori construït amb palla
per al concert Els 4 Elements,
de Josep Maria Puigdemasa, es
va emportar el premi d’intervencions en espais exteriors,
mentre que en el d’interiors va
ser guardonat Jaume Farreny
per l’exposició Ramon Maria
Puig / Arxiu 1964-2015. Finalment, l’estudi Ianua Arquitectures, integrat per Núria Laplaza, Mercè Manonelles i Xavier
Solans, va ser distingit amb el

Escriptors recorden
Maria-Mercè Marçal
❘ BARCELONA ❘ El record de l’escriptora lleidatà Maria-Mercè Marçal al cap de vint anys de la seua
mort centrarà aquest dimarts i
dimecres que ve unes jornades
de l’Associació Col·legial d’Escriptors de Catalunya (Acec)
a Barcelona. Participaran en
aquest homenatge amics, companys i especialistes de la seua
obra com Marta Pessarrodona,
Maria Lluïsa Julià i Miquel de
Palol.

Concert d’Amaral a
Barcelona al novembre
❘ BARCELONA ❘ Amaral va anunciar ahir un concert al Sant Jordi
Club de Barcelona per al pròxim
dia 30 de novembre. Després de
confirmar la presència al festival DCode de Madrid el 7 de
setembre, aquesta és la segona
data confirmada de presentació
del nou disc, Salto al color, a
la venda el 6 de setembre. Les
entrades ja estan a la venda a
proticketing.com.

Premi Ignasi Miquel. L’exposició dels projectes pot visitar-se
fins aquest diumenge. L’acte va
culminar amb un debat sobre la
situació actual de l’arquitectura
a Lleida.

Participants ahir a l’IEI en el debat organitzat pel Col·legi d’Arquitectes de Catalunya.

Barri Universitat
Festa Major

Comiat festiu al son
de les havaneres
La missa i la mostra de treballs obren
l’agenda, amb homenatge a comerços

a

les acaballes de maig, el
barri Universitat es disposa novament a viure la
festa grossa. I manté la tònica
d’anys anteriors, reconeix el
president de l’associació de
veïns, Robert Setó.
En aquest sentit, tot i que arranca avui, amb un ofici religiós a l’església de Sant Llorenç,
el gruix d’actes es concentra
dissabte. I tot reivindicant el
valors locals. Així, al matí
pronunciarà el pregó Marimén
Gratal, responsable de l’escola
d’acordió de Lleida, que té al
al barri.
I, com de costum, es retrà
homenatge a un dels comerços
del barri. Enguany, es distingi-

rà la trajectòria de Copimprés
Brugulat. D’altra banda, inauguraran la mostra dels treballs
desenvolupats al llarg del curs
per les seccions del col·lectiu
veïnal. Durant uns quinze
dies, es podrà contemplar el
resultat de tècniques com la
pintura a l’oli, manualitats,
punta de coixí, dibuix i aquarel·la o tapís.
Si aquestes activitats tenen
com a epicentre el local social,
l’altre gran escenari és la plaça
Víctor Siurana, reconvertit en
espai lúdic. D’entrada, els presents es lleparan els dits amb
una bona ració de coca i xocolata. Cap a un quart de nou,
es prepararan per escoltar les

El local social serà la seu del pregó de Marimén Gratal.

havaneres interpretades per la
formació Arrels de la Terraferma, rubricades per un tast de
rom cremat, com és preceptiu.
Com a atractiu afegit, durant
el concert es rifaran dos menús
diaris i dos refrescos amb braves
que se serviran a la cafeteria El
Nou Raconet.
I respirant els aires mariners
de les cançons de taverna i la
cançó catalana, veïns i ciutadans acomiadaran la festa
2019. Tots els actes són de caire gratuït.

Arrels de la
Terra Ferma,
en concert

DIVENDRES 24
20.00 Missa de
festa major. A
l’església de Sant
Llorenç.

DISSABTE 25
12.00 inauguració
de la mostra de
treballs de les
diferents seccions
de l’Associació. Al
local social.
12.30 pregó de
festa major a càrrec
de Marimén Gratal.
Al local social.
13.00 Homenatge
i reconeixement
als comerciants
del nostre
barri. Enguany
Copimprés
Brugulat.
Tot seguit, picapica per a tots els
assistents. Al local
social.
18.00 Xocolatada
i coca per a tots.
A la plaça Víctor
Siurana.
20.15 Havaneres
a càrrec del
grup Arrels de
la Terraferma i
rom cremat al
finalitzar l’actuació.
A la plaça Víctor
Siurana.

