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DONACIÓ DE 8
DIBUIXOS DE ROIG
NADAL A L’INSTITUT
DE MÚSICA

L’artista lleidatà Roig Nadal ha donat vuit
dibuixos de músics lleidatans a l’Institut
Municipal de Música. Les obres, fetes amb
sanguina sobre cartolina, s’exposen ja a la
Fonoteca de l’Auditori Enric Granados.
A banda del seu valor artístic, els dibuixos
serviran per popularitzar els músics lleidatans
Enric Granados, Ricard Viñes, Emili Pujol,

Carme Ribera, Ramon Roig, Jaume Roig,
Magí Pontí i Salvador Revés. La idea d’iniciar
la col·lecció –que podria augmentar en el
futur amb altres peces– va sorgir l’any 1998,
quan Roig Nadal va assistir a un concert de
la recentment creada Banda Municipal de
Lleida i va decidir fer els retrats dels músics
Ramon i Jaume Roig, familiars seus, i de
Carme Ribera, amiga de la família.

De dreta a esquerra: dibuixos dels músics Enric Granados, Jaume Roig i Ramon Roig.

concurs
ESPORTMANIA 2003
L'Ajuntament de Lleida ha obert, un
any més, el període d'inscripció per
participar a Esportmania 2003.
Infants i adolescents podran gaudir
dels Campus de Bàsquet, de Voleibol,
de Futbol i d’Handbol, Estades
esportives, Diades esportives, Cursets
de natació, Jornades d’Aventura (1216 anys), Estades de futbol i activitats
aquàtiques.
Les inscripcions han de fer-se fins al
14 de juny, de les 9.00 a les 14.00 h
i de les 17.00 a les 19.00 h, de dilluns
a divendres, i del 15 de juny al 30 de
setembre, de les 9.00 a les 14.00 h,
de dilluns a divendres, a l'Oficina
Municipal d'Atenció Ciutadana (ed.
Pal·las, pl. Paeria, 11).
Empresa Municipal de Serveis
Comunitaris. 973 27 8 0 8 9
www.paeria.es/esports

UNA LLEIDATANA
GUANYA EL PREMI
DE DISSENY GRÀFIC
ENRIC CROUS

La balaguerina Marta Farré Ros, amb el
treball “Horitzons”, ha estat la guanyadora
de la 1a edició del Premi de Disseny Gràfic
Enric Crous, guardó dotat amb 6.000
euros destinats a elaborar la imatge
(cartell i bases) de la pròxima edició del
premi. Marta Farré rebrà també un guardó
commemoratiu consistent en una
reproducció numerada de l'obra de
l'artista Enric Crous.
El jurat ha valorat positivament els treballs
dels 38 participants i ha destacat la
qualitat i la rigorositat dels projectes. El
jurat ha escollit 12 obres finalistes que
han estat exposades, juntament amb
l'obra guanyadora, a la sala municipal El
Roser.

La Regidoria de Cultura de l'Ajuntament
de Lleida convocarà a partir d’ara i amb
caràcter bianual el Premi de Disseny Gràfic
Enric Crous, adreçat a artistes i
professionals del disseny de tot l'Estat i
també a professionals de països de la
Comunitat Europea.
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