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ITÀLIA ACULL
40 OBRES DE LA
COL·LECCIÓ D’ART
CONTEMPORANI
DE LA PAERIA

Un total de 40 obres de la Col·lecció d’Art
Contemporani que té en propietat
l’Ajuntament de Lleida s’exposen, des del
passat 25 de setembre fins al proper 31 de
desembre, al Palau Il Filatoio de Caraglio de
Cune a Itàlia.
Les obres formen part de les adquisicions
efectuades al llarg de les quatre edicions
de la Biennal Leandre Cristòfol, i anteriorment
ja van poder ser contemplades al Centre
d’Art la Panera.

Foto del lleidatà Jordi Bernadó titulada Salmon Arm, una de les obres que s’exposaran a Cune.

Entre els creadors seleccionats per aquesta
mostra hi figuren els artistes lleidatans Jordi
Bernadó i Neus Buira, així com Ignasi Aballí,
Daniel Canogar, Javier Codesal, Jordi
Colomer, Patricia Dauder, Àlex Francés, La
Ribot, Abi Lazkoz, Júlia Montilla, Pedro Mora,

La col·lecció d’art contemporani de
l’Ajuntament de Lleida s’ha presentat a Itàlia,
al mateix temps que una mostra dedicada
als gravats del prestigiós pintor aragonès
del segle XIX Francisco de Goya y Lucientes.
El museu que acull la mostra lleidatana es

Juan Luis Moraza, Marina Núñez, Mabel
Palacín, Javier Pérez, Concha Prada i Eulàlia
Valldosera.

Després de contactar amb la
Coordinadora de Jubilats, Ros i Villafañe,
en companyia de la tinent d’alcalde
Maria Burgués, han estat a les llars de
S a n t a Te re s e t a i l a M a r i o l a , i
pròximament visitaran la resta de llars.
El regidor de Serveis Personals explica
que l’àrea de la Gent Gran de
LA PAERIA/octubre 2004

D’altra banda, el Centre d’Art la Panera
començarà a treballar conjuntament amb el
museu del Filatoio i amb un museu francès
en un programa d’àmbit europeu similar al
que s’ha fet dins de l’àmbit teatral, on Lleida
ha entrat a formar part d’una xarxa europea
de difusió i promoció de l’art dramàtic.

cursos

ÀNGEL ROS
VISITA LES
LLARS DE
JUBILATS DE
LA CIUTAT

L’alcalde de Lleida, Àngel Ros, i el
regidor de Serveis Personals, Candi
Villafañe, estant portant a terme una
ronda de visites a les llars de jubilats
de la ciutat, amb la finalitat de conèixer
de primera mà les preocupacions
d’aquest col·lectiu.

troba ubicat en un històric palau del segle
XVII.

CURSOS DE MEDI AMBIENT

l’Ajuntament és una de les més
importants, tenint en compte que cada
cop és més gran el nombre de persones
que formen part d’aquest col·lectiu.
Villafañe destaca que està augmentant
l’interès per part de la gent gran per
participar en les activitats que
s’organitzen. Així mateix, considera que
és molt positiu que pugui haver-hi un
contacte directe amb l’alcalde perquè
expliquin les seves inquietuds.
En aquest sentit, Villafañe manifesta que
s’ha arranjat la pista de petanca que
habitualment utilitzen els socis de la llar
de la Mariola, després que aquestes

La Regidoria de Sostenibilitat i Medi
Ambient ha preparat per aquesta
temporada dos cursos de medi
ambient.
Del 22 al 24 d'octubre, es portarà a
terme un taller d'iniciació al món dels
ocells per conèixer les diferents
espècies d'aus, el seu comportament
i les tècniques d'observació i d'escolta
i l'impartirà l'ecòleg Steve West.
Els dies 19, 21, 26, 28 i 30 d'octubre
s'impartirà un curs sobre l'hort ecològic
que tractarà sobre el conreu més
sostenible de les hortalisses. Els
conductors d'aquest taller seran Ricard
Guiu, agricultor ecològic i Joan
Muntané, enginyer agrònom.

i Regidoria de Sostenibilitat i Medi
Ambient. Carrer de la Tallada, 32.
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