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Exposició sobre
la importància
històrica de la
força de l’aigua
Hermínia Sirvent
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L’exposició permanent està instal·lada al Campament de La Canadiense.

El Museu de l’Aigua, situat al Campament de la Canadiense,
va inaugurar el passat 26 d’abril l’exposició permanent “La
força de l’aigua. El Dr. Pearson i les obres de La Canadiense
a Lleida”, que se centra en el paper fonamental de Lleida en
la producció d’energia hidroelèctrica durant la primera meitat
del segle XX gràcies a les obres de l’enginyer Dr. Pearson i
la companyia hidroelèctrica coneguda com La Canadiense.
Amb motiu de la Festa Major de Lleida, el Museu de l’Aigua
organitza el pròxim 11 de maig, a les 12.00 h, una jornada de

portes obertes a la mostra permanent de l’antic Campament
de La Canadiense. L’exposició conjuga elements interactius
amb peces procedents de centrals hidroelèctriques i documentació gràfica de l’època. La mostra, amb un alt component
divulgatiu, dóna a conèixer la figura de l’enginyer nord-americà
Frederick S. Pearson i les obres que la companyia La Canadiense va dur a terme als rius pirinencs; ens explica què és i
com funciona la hidroelectricitat, i, a més, es pot veure l’impacte
que tots els processos van tenir per a Lleida i els seus habitants.
La visita al campament es complementa amb la recreació d’un
despatx dels enginyers de la companyia hidroelèctrica, situat
a la planta baixa del xalet del campament. D’altra banda, l’IMAC
acollirà el 2 de maig la presentació del llibre La força del canal
de Seròs. El Dr. Pearson i les obres de La Canadiense a Lleida
i es projectarà un film inèdit del 1913 sobre les obres de l’empresa
Riegos y Fuerzas del Ebro a les comarques de Lleida.
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Dos llibres per conèixer
millor el Centre Històric
i els carrers de Lleida
L’Empresa Municipal d’Urbanisme ha
editat el llibre El Centre Històric, encara
un repte, obra de l’arquitecte Eloi Juvillà
i del fotògraf Jordi Clariana. El llibre és
dividit en tres parts. La primera part
presenta informació sobre l’evolució del
barri des dels seus orígens (període de
decadència, ARI, actuacions portades a
terme per l’EMU, Pla especial Turó de
la Seu Vella, evolució dels eixos viaris,
construcció de nous equipaments, etc.).

A l’última part, tres professionals de
prestigi que han participat i participen en
la recuperació del Centre Històric fan
balanç de la seva actuació.

En un altre capítol, s’entrevista vuit persones que viuen o treballen al Centre
Històric i que donen la seva visió del
barri. Els personatges consultats són
Manel Pelay, el botiguer Ramon Pociello,
Manola Pallejà, Seni, la jove parella Carolina Somalo i Rubén Cobo, la directora
de l’Escola Municipal de Belles Arts Marta
Pallarés i la galerista Roser Xandri.

Obra de Josep Lladonosa
D’altra banda, s’ha presentat la reedició
de l’obra Els carrers i places de Lleida a
través de la història, del reputat historiador i escriptor lleidatà Josep Lladonosa.
La reedició del llibre ha estat patrocinada
per l’Ajuntament de Lleida conjuntament
amb la Universitat de Lleida, en col·laboració amb la Fundació Josep Lladonosa.

Es tracta de Ramon Maria Puig, que ens
parla del Pla Especial del Centre Històric;
Carles Sàez, que ho fa del Pla del Turó
de la Seu Vella, i Francesc Villanueva,
que ens comenta les actuacions de
l’Empresa Municipal d’Urbanisme.
L’obra ha estat publicada per l’editorial
Pagès Editors.
La publicació en català de l’obra s’emmarca en els actes commemoratius del
centenari de l’historiador lleidatà. El llibre
es va editar per primera vegada l’any
1983 amb el títol d’Els carrers i places
de Lleida actual amb més pes històric.
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Les ballades de sardanes tindran lloc
en espais més cèntrics de la ciutat

ACN

La ballada del Dia de Sant
Jordi va iniciar la temporada
de Sardanes 2007, que inclourà 31 trobades i dos aplecs
i incorpora nous espais més
cèntrics per a les actuacions,
com la plaça de l'Auditori i els
remodelats Camps Elisis, per
augmentar la participació dels
ciutadans.
D’aquesta manera, la tradicional ballada de Festa Major que
se celebrava el dia 11 de maig
a la plaça de la Pau es traslladarà aquest any als Camps
Elisis i anirà a cura de la Prin-

Més actuacions
musicals en
directe a les AMP
El programa Accions Musicals Permanents (AMP), el cicle
d'actuacions musicals en directe coordinades per l'Institut
Municipal d’Acció Cultural, oferirà 75 concerts durant aquest
segon trimestre de l’any.

IMAC

Un total de sis sales de la ciutat formen part del circuit musical
de les AMP, una xarxa que s'ha ampliat des de la seva creació,
ara fa quatre anys, amb la incorporació aquest trimestre de les
sales l'EPAP i el Pub Línia. Una tercera part de la programació
de les AMP serà integrada per músics i formacions de Lleida,
i la resta tindrà una oferta d'un ampli ventall d'estils i gèneres
musicals.

cipal de la Bisbal. El 59è Concurs Nacional de Colles Sardanistes de les Festes de Maig
del 13 de maig tindrà lloc al
pàrquing de l'Auditori i no a la
plaça de la Universitat, com
també la Ballada de Festa Major del mateix dia a la tarda.
D’altra banda, en la ballada
del dia 28 d'abril, que tindrà
lloc a l'avinguda de Blondel,
davant de l'IMAC, aquells qui
ho desitgin podran aprendre
a ballar sardanes guiats pels
monitors del grup sardanista
Montserrat.
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