
L’Arxiu de Lleida amplia el 
llegat de patrimoni industrial
L’equipament rep el Fons Serradora Joan Riudor
Lleida
REDACCIÓ

La besnéta de Joan Riudor Grífols, 
Noemí Riudor, ha fet lliurament 
a l’Arxiu Municipal de Lleida del 
fons empresarial de la serradora 
que va fundar el seu avantpas-
sat el 1933, un dels pocs llegats 
empresarials de les Terres de Po-

d’equipaments culturals per la 
seva conservació i estudi.

Noemí Riudor, en nom de la 
família, i el secretari general de 
la Paeria van signar la passada 
setmana el document de dona-
ció d’un llegat que ara queda en 
mans dels i les tècniques de l’ar-
xiu, i que consta principalment de 
dietaris, correspondència, llibres 
de contes i factures.

El Fons Serradora Joan Riu-
dor Grífols és un fons comercial 
o d’empresa, que conté la docu-
mentació produïda per la serra-

-
vitat, des del moment de la seva 

-
ment l’any 1967, i esdevé un im-

empresa local sobre el territori 
que l’envolta.

Joan Riudor Grífols s’inicià l’any 
1933, proveint de fusta per a la 
construcció de capses i palets a 
indústries, majoritàriament del 
llevant peninsular i servint, tam-
bé, part de la seva producció a 
les necessitats de clients locals. 
Per proveir-se de matèria prime-
ra, anualment, els propietaris es 

-

les subhastes de fusta que es rea-
litzaven al Pallars Sobirà i a l’Alt 
Urgell, on adquirien el material 
necessari per a la producció de 
tot un any. Els troncs adquirits 
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camió, i un cop a la ciutat eren 
emmagatzemats en uns solars 

Pallars, n. 15, i els terrenys anne-

Prat de la Riba. Durant els anys 

va caure considerablement. Però 

anar reprenent, de manera pro-

fons empresarials de Ponent.
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L’Auditori Municipal Enric Grana-
dos de Lleida es va omplir ahir de 
gom a gom per escoltar El Bolero 

de Ravel, el concert de l’Orques-
tra Simfònica Julià Carbonell de 
les Terres de Lleida, que va servir 
per presentar dues de les seves 

-
tants: els projectes pedagògics 
Taller d’orquestra OJC i Acadèmia 

estudiants dels primers cursos i 
dels darrers cursos de Grau Pro-
fessional. El concert amb l’OJC va 
ser dirigit pel mestre Alfons Re-

-

regidora Marta Gispert van assis-
-

tar obres brillants i conegudes.

L’Orquestra Julià Carbonell 

omple l’Auditori de Lleida 

amb ‘El Bolero de Ravel’
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Un lleidatà, 
finalista de 
la Mostra 
d’Audiovisual 
en Català
El lleidatà Joel Muñoz Nuñez és 

VOC (Versió Original en Català). 
-

cipa en aquesta Mostra d’Au-
diovisual Català amb El Dol, un 
curt que parla sobre la societat 
i el dol a través de la història 
d’un funeral. La 4a edició dels 
Premis VOC, premis i mostra 
especialitzada en curtmetrat-

llengua catalana que organitza
Òmnium Cultural, començarà 

2020 al CineBaix de Sant Feliu 
de Llobregat.

El CCCB 
acull una 
àmplia 
mostra de 
videojocs 
El Centre de Cultura Contem-
porània de Barcelona (CCCB) 
acull des de fa uns dies una ex-
posició dedicada a un fenòmen 
que fa temps que va deixar de 
ser generacional i que ha mu-
tat en un element bàsic de la 
cultura de masses, llurs con-

televisió, la música i a la resta 

de quaranta anys de vida, el 
videojoc ha generat la seva his-
tòria, inclús disposa de la seva 
pròpia nostàlgia.
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Limpieza de DPF/FAP
TU COCHE COMO EL PRIMER DÍA

LIMPIEZA CON ADITIVOS
Sin necesidad de desmontar el DPF/FAP
del vehículo, actuación sobre el propio vehículo.

La falta de potencia y el aumento 
de consumo son síntomas de la 
obstrucción parcial de un FAP.

CONSUMO

CONSUMO

CONSUMO

NIVEL OBSTRUCCIÓN /    AFECTACIÓN
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POTENCIA

20%
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