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CESSIÓ D’OBRES
DEL MESTRE
ESCARTÍN A
L’AUDITORI
MUNICIPAL

Precisament, les quatre darreres obres que
ha compost Escartín han estat escrites
especialment per a la Banda Municipal de
Lleida. Es tracta de la marxa cristiana
“Rosabel”, de la marxa mora “Pepe el moro”,
de la sardana “Lleida a dojo” i de l’himne
per a l’Associació Festera que es va estrenar
la passada Festa Major a la plaça de Sant
Joan.

En el decurs del concert-homenatge, la
Banda Municipal de Lleida va interpretar les
noves marxes, dirigides per Amadeu Urrea,
i la sardana “Lleida a dojo”, la qual va dirigir
el mateix mestre Escartín. També es van
interpretar diverses peces amb acordió, amb
guitarra i amb piano, les especialitats de
Francisco Escartín, un veritable referent en
el panorama musical de Lleida.

El tinent d'alcalde de Cultura, Xavier Sàez,
i Francisco Escartín Ribera han signat un
document de cessió en dipòsit de material
musical d'interès del mestre Escartín.
Concretament, el material cedit inclou 46
obres musicals escrites per a acordió o
piano i 42 peces musicals escrites per a
guitarra clàssica. Tot aquest material es
dipositarà a la biblioteca-fonoteca de les
instal·lacions de l'Auditori Municipal Enric
Granados.
La signatura del document de cessió va
tenir lloc a l'Auditori Municipal Enric
Granados, on es va fer un concerthomenatge al mestre Escartín a càrrec de
la Banda Municipal de Música de Lleida.

Francisco Escartín amb una de les composicions cedides a l’Ajuntament.

avís

EL 7 DE JUNY
COMENÇA LA
MATRICULACIÓ
A L’AULA DE
TEATRE

CONVOCATÒRIA DE
CONCURS PÚBLIC

L’Aula Municipal de Teatre inicia el dia 7
de juny el període de matriculació per al
curs 2004/2005, per a nens i nenes de
3 a 11 anys. Els que ja són alumnes de
l’Aula s’hi poden matricular del 7 al 17 de
juny. Del 22 al 29 del mateix mes ho
poden fer els nous alumnes, d’acord amb
les places que quedin vacants. L’horari
de secretaria és de 10 a 13.30 hores i de
17 a 20 hores. Els infants a partir de 12
anys s’hi podran inscriure el mes de
setembre.

Els nascuts l’any 2001 (3 anys) tindran
classe el dilluns; els de 4 anys, el dimarts;
els de 5 anys, el dilluns o bé el dimecres;
els de 6 anys poden triar entre el grup de
dimecres o el de dijous; els de 7 anys,
entre el grup de dimarts i dijous o bé el
de divendres; els de 8 i 9 anys poden optar
pel grup de dimarts i dijous, pel de dijous
o pel de divendres, i, finalment, els infants
de 10 i 11 anys, tindran classe el dilluns i
el dimecres o bé el divendres. L’horari de
les classes és de les 17.30 a les 19 hores.

Per al desenvolupament del curs de
“Teatre per a nens i nenes” de la pròxima
temporada s’han establert uns dies i uns
horaris de classe segons l’edat dels petits.

L’Aula Municipal de Teatre iniciarà el curs
el dia 1 d’octubre. Per a més informació
cal adreçar-se al carrer Roca Llaurador, 4,
o bé al telèfon 973 26 83 18.

LA PAERIA/juny 2004

La regidoria de Participació Ciutadana
i Promoció de
la Dona convoca un
6è tinent d’alcalde
concurs públic
per adjudicar
la
Josep Maria
Llop
realització de l'objecte
i Torné artístic amb
què es premiarà el guanyador del
Premi Cristina de Pizan (al foment
d'experiències de promoció de les
dones dels nostres pobles i ciutats).
Les propostes s'han de lliurar abans
del 15 de juny a la regidoria i hi poden
participar tots els artistes plàstics
nascuts o residents a Lleida.
Per a informació sobre les bases del
concurs, cal adreçar-se a la regidoria
de Participació Ciutadana i Promoció
de la Dona o a l'Oficina Municipal
d'Atenció Ciutadana (edifici Pal·las).

i Regidoria de Participació Ciutadana
i Promoció de la Dona. Carrer de la
Tallada, 32, baixos. 973 70 04 53.
http://www.paeria.es

