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ELS PRÍNCEPS
D’ASTÚRIES VAN
ENCAPÇALAR LA
SOLEMNE ENTREGA
DELS GUARDONS.
© HERMÍNIA SIRVENT

La Seu Vella és l’escenari del lliurament
dels Premis Nacionals de Cultura
La Seu Vella de Lleida ha estat l’escenari de la
cerimònia de lliurament dels Premis Nacionals de
Cultura, presidida pels Prínceps d’Astúries acompanyats de l’alcalde de Lleida, Àngel Ros; el conseller
de Cultura, Ferran Mascarell, i la ministra de Cultura,
Ángeles González-Sinde. Àngel Ros va refermar “el
ferm desig que un dia aquest conjunt monumental
que recorda la nostra història sigui també reconegut
per la Unesco com a símbol de pau, de bellesa i de
cultura com a Patrimoni de la Humanitat”. El príncep

d’Astúries va qualificar de “joia del romànic” la Seu
Vella i va remarcar el patrimoni històric, arquitectònic i cultural de la ciutat, com ara el Palau de
la Paeria, l’antic Hospital de Santa Maria, la Universitat de Lleida i el dinamisme de la ciutat, i va posar
com a exemple el Parc Científic. El Teatre Municipal
de l’Escorxador, el Palau de Congressos-La Llotja o
l’Auditori també van ser citats com “excel·lents
infraestructures” que demostren el treball de Lleida
per la difusió cultural.
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La Llotja
acull l’últim
trimestre
14 obres de
gran format

LA CANTANT I ACTRIU ROSARIO FLORES ACTUARÀ AQUEST SETEMBRE A LA LLOTJA. © PAERIA

El Teatre de la Llotja acollirà 14
espectacles de gran format l’últim
trimestre de l’any, que abarca àmbits com la música, teatre, circ,
dansa, òpera i espectacles infantils. El paer en cap, Àngel Ros, ha
remarcat que la Llotja s’ha posicionat com a “seu dels espectacles
de més qualitat de Catalunya fora
de Barcelona” i ha dit que es trac-

ta de l’espai escènic de major nivell
de difusió cultural, en la vessant
d’espectacles de gran format.
En teatre, es representaran les
obres d’èxit “Pel davant i pel
darrera”, “Truca un inspector” i “El
Brujo”. En dansa, es podrà veure
l’espectacle “Samsara”, de Víctor
Ullate, i el “Llac dels cignes” sobre

gel. En música, hi haurà les actuacions de Rosario, Raphael i Ana
Belén. En el gènere del musical, es
podran veure “40 principales” i
“Geronimo Stilton”. En òpera, s’ha
programat “La traviata”. Quant al
circ teatral, cal citar “Storm”, del
Cicle Imaginaire. I per Nadal s’han
programat els espectacles familiars “Mr. Snow” i “Pinocchio”.

