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Els escolars de
Lleida omplen
La Llotja per
escoltar òpera
HI VAN PARTICIPAR UNS 1.500
INFANTS DE 33 CENTRES
EDUCATIUS. © H.S.

Prop de 1.500 nens i nenes de 33 centres educatius de les
terres de Lleida van omplir el passat 24 de gener La Llotja
per assistir a l’òpera adaptada per a infants “El Superbarber
de Sevilla”. Els infants van rebre una guia didàctica que els va
permetre treballar l'obra abans i després de la representació
per tal de conèixer els personatges d'aquesta òpera còmica i
endinsar-se en l'obra de Rossini.

Educació a l’Abast, que aplega no només escoles de Lleida
ciutat, sinó també de les comarques de Lleida.

“El Superbarber de Sevilla” és una obra del Petit LiceuPetita Llotja especialment adreçada als infants. L’objectiu
d’aquesta programació conjunta és apropar als infants el
gènere del teatre i de l'òpera. Les representacions del Petit
Liceu-Petita Llotja formen part del programa d'activitats
extraescolars de l’Institut Municipal d'Educació, anomenat

D'altra banda, el dia 23 de gener també es va posar en
escena "El Superbarber de Sevilla", una representació que
s’emmarca en la campanya de l’Ajunta-ment de Lleida i la
Fundació Teatre de La Llotja “Vine al teatre amb el teu nét”,
que vol promoure l’assistència d’avis i infants al teatre com
a activitat compartida.

PARCCIENTíFIC

Catalogació del llegat
del científic Joan Oró
La Fundació Joan Oró començarà a classificar enguany el llegat
del científic lleidatà, que s’exposarà de manera rotatòria al
Museu de la Ciència, el Medi Ambient i el Clima que obrirà les
portes el 2012 al turó de Gardeny. El fons documental d’Oró,
format per revistes, llibres i documents, es conserva en unes
300 caixes. La primera operació serà destriar els elements
més importants i, després, es procedirà a la classificació i
l’ordenació, que aniran a càrrec de la UdL i de científics.
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