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Nit dels Premis Literaris de Lleida

• El periodista Carlos Ruiz guanya el Josep Vallverdú i la modista Nati Soler, el Màrius Torres

L

’Auditori Enric Granados va acollir
el 14 de novembre la gala de la
Nit literària, en què es van lliurar el
Premi d’assaig Josep Vallverdú i Premi
de poesia Màrius Torres. El doctor en
periodisme per la Universitat Ramon
Llull, Carlos Ruiz, amb “La digitalització de l’altre”, en la categoria d’assaig,
i Nati Soler, modista de professió, amb
“La lentitud del ramat”, en poesia, van
ser guardonats amb la Libertinella dels
Premis Josep Vallverdú i Màrius Torres
2014, respectivament. Els guanyadors
van rebre els guardons de mans de
l’alcalde Ros i del president de la Diputació de Lleida, Joan Reñé.
Tertúlia i espectacle
La vetllada es va dedicar enguany
a l’escriptora pallaresa Concepció G.

Els premis s’han consolidat com un referent dins del món de les lletres catalanes. © H. Sirvent

Maluquer en el centenari del seu
naixement. Després de la tertúlia
literària en què el conductor de la
gala, l’escriptor i periodista Màrius
Serra, va reflexionar amb els premiats de les seves respectives obres,
es va donar pas a l’espectacle “Papers
en un calaix. Concepció G. Maluquer
(1914-2014)”, produït per la Regidoria de Cultura.

La gala va incloure un espectacle dedicat a l’escriptora pallaresa Concepció G. Maluquer. © H.S.

L’espectacle va combinar l’actuació
de les actrius Núria Casado, Aitana
Giralt i Núria Miret amb la música de
l’Orquestra Simfònica Julià Carbonell
de les Terres de Lleida, que, alhora,
van interactuar amb un audiovisual.
Als premis d’aquest 2014 s’han presentat 67 originals. •••

Celebració de Tots Sants a Lleida

• Homenatge a Joan Oró i estrena de la rehabilitació de la capella del Cementiri Municipal

A

mb motiu de la festivitat de
Tots Sants, l’Ajuntament de
Lleida va homenatjar el científic lleidatà Joan Oró. El paer en cap,
Àngel Ros, acompanyat de la cosina
d’Oró, de les tinents d’alcalde Marta
Camps i Montse Mínguez i del regidor de Salut Pública, Oriol Yuguero, va
fer una ofrena floral davant la tomba
d’aquest lleidatà il·lustre.

La capella del cementiri, restaurada. © Paeria

Durant la tradicional visita institucional al cementiri es van poder comprovar les diverses actuacions que
s’han fet al recinte, com la restauració
de la capella del cementiri municipal
i la finalització de les obres al Departament de Sant Anastasi, el més antic
del cementiri, amb la construcció de
332 nínxols més. En total, aquest departament té 1.160 nínxols. •••
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