Maig de 2014 • Cultura

El Museu Morera, a l’antiga Audiència
• L’equipament cultural ajudarà a rehabilitar i dinamitzar la rambla de Ferran
El Ple de l’Ajuntament de Lleida del
mes d’abril va acordar destinar l’edifici
de l’antiga Audiència situat a la rambla de Ferran com a seu definitiva del
Museu d’Art Jaume Morera.
Durant la seva intervenció, l’alcalde
de Lleida, Àngel Ros, va destacar que
la decisió respon a una política global
de ciutat, ja que s’ajuda a rehabilitar i

Els arquitectes i els
enginyers validen el trasllat
a aquest edifici històric
L’edifici històric de l’antiga Audiència, situat a la rambla de Ferran. © H. Sirvent

dinamitzar la rambla de Ferran i una
àrea urbana objecte d’un pla de barris. En segon lloc, va dir que es tracta
d’un edifici històric que ha demostrat
la seva idoneïtat per acollir el nou
equipament, validat pels enginyers i
els arquitectes municipals i l’INQUA
(antic Consorci Lleidatà de Control).

En tercer lloc perquè té un pressupost
seriós i rigorós i, finalment, perquè la
proposta de seu respon a polítiques
de rehabilitació enfront polítiques de
nova construcció.
L’Ajuntament de Lleida preveu pactar el trasllat del personal de l’actual

Audiència amb els sindicats. D’altra
banda, l’espai annex a La Panera que
era previst destinar inicialment al Museu Morera es dedicarà a plaça pública per a ús de lleure general i serà un
espai, també, d’exposició del Centre
d’Art Contemporani en el cas que es
necessiti. •••

• Nombrós públic gaudeix del bon ambient i de l’ampli programa d’activitats

Festes

L’Aplec torna a ser multitudinari

L’Aplec combina la gastronomia més genuïna de Lleida amb les activitats lúdiques i les propostes culturals. © H. Sirvent

Els Camps Elisis van acollir del 23
al 25 de maig el XXXV Aplec del Caragol de Lleida, festa que va aplegar
unes 250.000 persones i un extens
programa d’activitats. El programa va
incloure espectacles teatrals i musicals, música de les xarangues, sardanes, revetlles, exhibició de castellers i

bastoners, el festival infantil, divertits
concursos, tallers, l’ofrena floral, el torneig de bàsquet, la jornada sectorial
d’helicicultura, etc., tot això de caràcter gratuït i obert al públic en general. Entre tots els actes va destacar la
cercavila colorista i divertida de les
penyes.

Un any més, el restaurant de l’Aplec
va oferir als visitants de Lleida i d’altres
contrades menús i tastets de cargols
i d’altres delícies lleidatanes. D’altra
banda, es va celebrar amb un gran
èxit de participants la setmana cultural, que va incloure música, teatre i
havaneres totalment gratuïts. •••
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