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ACTIVITATS CONCERTS

REDACCIÓ
❘ LLEIDA ❘ La Casa del Bosc de 
l’Horta de Lleida acollirà des 
de demà i fins diumenge les 
jornades Acords a L’aigua. 
Durant tres dies, els assistents 
participaran en activitats de 
reflexió, convivència i cercles 
d’escolta per tractar i analitzar 
el respecte, cura i aprofitament 
de l’aigua conduïts per Manuel 
Cruz. “La Casa del Bosc és un 
projecte en el qual temes com 
la sostenibilitat o accions per 
millorar la salut del planeta són 
importants. El nostre objec-
tiu és poder ajudar a generar 
consciència i creiem que un 
dels principals temes a tractar 

és l’aigua, ja que és un recurs 
vital”, va explicar a SEGRE la 
impulsora d’aquest projecte, 
Berta Puigdemasa. Els partici-
pants en aquestes jornades, que 
han de reservar la seua plaça 
prèviament trucant al telèfon 
686925399, tindran l’opció 
d’assistir a les activitats de tots 
els dies que vulguin. A més, 

també podran pernoctar a la 
casa així com sopar-hi.

Coincidint amb aquestes 
jornades, dissabte a les 20.00 
del vespre Berta Puigdema-
sa i Manuel Cruz oferiran un 
concert d’arpa, hang i guitarra 
elèctrica en el marc de la si-
sena edició del cicle musical 
EntreArpes.

Jornades per 
analitzar l’ús 
de l’aigua, a la 
Casa del Bosc
Dissabte hi actuarà 
Berta Puigdemasa

GLÒRIA CORNET

Manuel Cruz i Berta Puigdemasa, en una de les seues actuacions.

El ‘Carretó de contes’ de Festuc Teatre obrirà dissabte.

FESTIVAL INFANTIL

❘ TIURANA ❘ El Festival de Con-
tes de Tiurana torna un any 
més complint 13 edicions, 
i ho fa amb novetats. En 
aquesta ocasió el certamen 
començarà demà, un dia 
abans del que era habitual 
amb la projecció, al mirador 
de la façana de l’església de 
Sant Pere, de la pel·lícula mu-
sical Canta dirigida a nens 
i nenes a partir dels 3 anys. 
El dissabte 20 d’agost els ac-
tes començaran a la tarda, a 
les 18.00, amb Carretó de 
contes, a càrrec de la compa-

nyia Festuc Teatre, a la plaça 
de l’Aliznera. Una hora més 
tard, Galiot Teatre represen-
tarà Animalets al davant de 
l’església de Sant Pere. La 
jornada acabarà a les 20.00 
hores amb El cowboy de la 
trista figura de la companyia 
JCorona, a la plaça del Pou. 
Diumenge seguiran les pro-
postes des de les 10 del matí 
amb una selecció de narra-
cions breus. El festival aca-
barà les 13.00 amb A tota 
màquina de la companyia 
Bitxicleta.

Tiurana, capital del       
conte des de demà

FESTUC TEATRE

El web de l’Arxiu 
Municipal va 
rebre més de 
4.000 usuaris
Gairebé 23 mil pàgines 
visitades el 2021

PATRIMONI

❘ LLEIDA ❘ L’Arxiu Municipal 
va rebre la visita d’un to-
tal de 4.076 usuaris durant 
el 2021 a la seua pàgina 
web. D’algun temps ençà, 
la Paeria es troba immersa 
en el procés de substitució 
de recursos microfilmant 
i digitalitzant els fons do-
cumentals per aconseguir 
una divulgació més efecti-
va. Durant l’any passat els 
més de 4.000 usuaris van 
obrir 6.563 sessions al web 
i van visitar 22.933 pàgines 
(3,49 per sessió).

La més visitada va ser 
l’hemeroteca, registrant 
1.420 visites, seguida de la 
Carta de Poblament (282), 
la dedicada als fons docu-
mentals conservats a l’Ar-
xiu (243) i la que conté les 
actes municipals (146). La 
majoria dels visitants són 
originaris de Lleida (1.782) 
i Catalunya (1.634), mal-
grat que també s’han tro-
bat visitants de la resta de 
l’Estat espanyol, de països 
europeus com per exemple 
França i dels Estats Units i 
el Canadà.

Hollywood 
espera entregar 
tots els Oscars 
en directe
L’any passat alguns 
es van donar abans

CINE

AGÈNCIES
❘ LOS ANGELES ❘ El nou conse-
ller delegat de l’Acadèmia 
d’Arts i Ciències Cinema-
togràfiques de Hollywood, 
Bill Kramer, va reconèixer 
el seu desig que els guardo-
nats de totes les categories 
dels premis Oscar s’anun-
ciïn en directe en la pròxi-
ma gala d’entrega d’aquests 
prestigiosos guardons. En 
l’última cerimònia, els gua-
nyadors de les categories 
tècniques es van anunciar 
abans que s’iniciés l’emis-
sió en directe de la gala, en 
una polèmica decisió que 
va generar nombroses crí-
tiques al sector. Respecte a 
la nominació de pel·lícules 
estrenades en plataformes 
de televisió, Kramer va 
reconèixer la importància 
d’aquests serveis per arri-
bar a audiències més grans 
especialment durant la 
pandèmia de la Covid-19, 
però, una vegada que s’ha 
produït la reobertura de les 
sales de cine, Kramer va de-
fensar les estrenes a la gran 
pantalla.

REDACCIÓ
❘ AGRAMUNT ❘ Agramunt acull 
des de dilluns passat la pri-
mera residència de creació Lo 
Niu en la qual quatre artistes 
de diferents disciplines tre-
ballen en diferents projectes 
basats en la figura de Guillem 
Viladot. En aquesta primera 
edició s’han seleccionat tres 
propostes diferents. Jo, poema 
d’Alba Sánchez-Fortún i Laia 
Rausi, un projecte en el qual es 
troben la poesia objetual, l’es-
cultura i la joieria contemporà-

nia; La poesía escondida y el 
juego nuevo en què Luis Abadi 
busca la poesia visual amaga-
da als murs, els carrers i altres 
espais públics d’Agramunt, i 
Històries de la incomunicació 
en el qual Joan Codina reinter-
preta els 29 poemes que recull 
el llibre Poemes de la incomu-
nicació, de Viladot, utilitzant 
el llenguatge del còmic. Durant 
la residència, els artistes par-
ticipants desenvolupen la seua 
activitat a Lo Pardal, que es 
transformarà en un taller en el 

qual tot aquell que vulgui pot 
seguir l’evolució dels diferents 
projectes.

Es preveu que el 25 d’agost 
vinent a les 19.00 hores del 
vespre, els artistes expliquin 
els seus projectes i el procés 
de creació a les instal·lacions 
de Lo Pardal. El resultat de tot 
aquest treball, que finalitza-
rà al mes de setembre, podrà 
veure’s en una exposició que es 
durà a terme a l’octubre, coin-
cidint amb la Fira del Torró 
d’Agramunt.

Agramunt acull la primera 
residència creativa Lo Niu
Quatre artistes treballen aquest mes en diferents disciplines || Es 
tracta d’una iniciativa de Lo Pardal-Fundació Guillem Viladot

ART ESTADES

Els quatre artistes participants en la primera residència creativa Lo Niu.

AJUNTAMENT D’AGRAMUNT
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