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El públic s’aboca amb l’Any Oró

•L’exposició dedicada al científic rep prop de 3.000 visites
L’exposició
commemorativa de l’Any Oró ha rebut
prop de 3.000 visites, tant
d’escolars com de públic en
general. L’espai expositiu ha
atret l’atenció de molts lleidatans des que es va inaugurar l’octubre al soterrani
de l’Auditori Enric Granados
i tindrà continuïtat de manera permanent al futur Museu
de la Ciència i el Clima de
Lleida a partir de la pròxima
primavera.

Esports

La mostra recorre la vida
del doctor Joan Oró d’una
manera amena i alhora pedagògica, ja que exposa la
seva trajectòria científica
i personal per mitjà d’uns
panells informatius i d’un
recull de 100 objectes personals cedits per la família.

La mostra es
podrà veure al
futur Museu de la
Ciència i el Clima
de Lleida
A més, la NASA hi ha
aportat vídeos i continguts
per als infants específicament des del seu centre
de Houston. Així, es poden veure diversos treballs
científics, apunts personals
d’Oró, llibretes i fotografies,
maquetes a petita escala de
la Lluna i de Mart, mapes
originals cartogràfics de la
Lluna i alguns flascons amb
restes de meteorits reals
procedents de diverses zones del món.

Un recorregut amè i alhora pedagògic per la vida del científic. © H. S.

L’Any Oró, a més d’amplificar la difusió del llegat i de
la figura del científic lleidatà,
vol fomentar la cultura i les
vocacions científiques com
a motor de creixement personal, cultural i acadèmic.

Ha col·laborat també en
la mostra la Fundació Joan
Oró, creada el 1993 amb
l’objectiu de promoure iniciatives per desenvolupar
coneixements científics i de
recerca. •••

Lleida acollirà una arribada de la Vuelta
•Serà el 3 de setembre i els ciclistes sortiran d’Andorra
Lleida serà la única ciutat
catalana que acollirà una
arribada de la Vuelta a España 2015.
El tram lleidatà correspon a la 12a etapa. Serà
de 172,5 quilòmetres, molt
plana, i es correrà el 3 de
setembre, amb la sortida a Andorra i l’arribada
a la ciutat de Lleida.
Falta determinar el lloc
exacte del final, que els
organitzadors han de consensuar amb l’Ajuntament.
En tractar-se d’una etapa
plana i posterior a l’etapa
reina d’Andorra, els experts
auguren que el final es resoldrà a l’esprint.
El regidor d’Esports de la
Paeria, Txema Alonso, va ser
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L’etapa de 172,5
km serà molt plana
i s’espera que els
corredors arribin
a l’esprint

Imatge d’arxiu de la sortida de la Vuelta 2012 des de Lleida. © H.Sirvent

present a la presentació del
recorregut a Torremolinos
(Màlaga) i va valorar que
“una arribada d’etapa com
aquesta aporta una repercussió mediàtica exterior
molt important i un impacte intern en l’hosteleria, que
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compensen el cost que té
portar l’etapa a Lleida”.
La volta ciclista per etapes, que es disputarà del 22
d’agost al 13 de setembre,
enguany celebra la 70a edició. La Vuelta tindrà la sorti-

da a Puerto Banús (Andalusia) i, després de 21 etapes i
de pedalar una distància de
3.375 quilòmetres, acabarà
a Madrid. Enguany hi haurà
10 arribades en pujada, totes inèdites.
Lleida ha estat escenari
diverses vegades de la Vuelta, una de les cites anuals
per excel•lència del ciclisme. Les últimes participacions en la prova han estat
el 2012 i el 2010. •••

Gener de 2015 • Cultura

El pianista Sergei Yerokhin, a l’Auditori

• Amb motiu del 20è aniversari de l’equipament municipal
El prestigiós pianista rus Sergei Yerokhin va actuar l’any 1995 al concert
inaugural de l’Auditori Municipal Enric
Granados. Vint anys després, el 17 de
gener va tornar a Lleida per commemorar el 20è aniversari de l’equipament
cultural, en què va interpretar un atractiu programa amb obres de Schubert,
Beethoven i Chopin.

L’Auditori acollirà el 8 de
febrer la interpretació de
“La Patètica” de Txaikovski
El concert de Yerokhin va donar el
tret de sortida al Cicle de Piano Ricard
Viñes, que continuarà el 8 de febrer a
l’Auditori amb “La Patètica” de Txaikovski, interpretada per la pianista
Natalia Sokolovskaia, guanyadora del
Concurs Ricard Viñes 2013, i el trompetista Carlos Megías, acompanyats de
l’Orquestra Simfònica del Vallès.

Un instant de la magistral interpretació a càrrec del reconegut músic rus Sergei Yerokhin. © Paeria

Sergei Yerokhin és considerat com
un dels pianistes més brillants de la
seva generació. Ha actuat a les sales
de concerts més importants del món,
com la Wigmore Hall de Londres,
Herkulessal de Munic, el Teatro Colón
de Buenos Aires, la Gran Sala Verdi de
Milà, la Gran Sala del Conservatori de

Moscou o la Moscow International Perfomance Arts Center.
A l’Estat ha actuat al Teatro Real i a
l’Auditorio Nacional de Madrid, al Palau
de la Música de Barcelona, al Palau de
la Música de València i a l’Auditorio de
Zaragoza, entre d’altres indrets. •••

•Detecta les iniciatives sostenibles de la ciutat

El web és http://www.ciutatdelfutur.cat/lleida-smart-green-map. © Paeria

La Paeria ha impulsat la
creació d’un mapa interactiu de punts smart green
que detecta a la ciutat
les iniciatives que són un
exemple en l’aplicació de
mesures de sostenibilitat.
El mapa interactiu, que
es pot consultar al web
http://www.ciutatdelfutur.
cat/lleida-smart-greenmap, ofereix els detalls
de 43 punts d’interès en
matèria de sostenibilitat
a Lleida, organitzats per
temàtiques i amb una fitxa detallada de les seves
característiques. En la categoria de “Bioconstrucció”
destaquen com a smart
green el Parc Científic, la
Casa de Fusta o un àtic bioclimàtic a Alcalde Areny.
En la categoria “Aigua”,

l’aprofitament que es fa a
l’Hospital Arnau de Vilanova i al parc Joc de la Bola.
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Mapa interactiu d’espais ‘smart green’

En la categoria “Energia”
destaquen l’edifici Sant
Francesc, La Llotja, el Pavelló Municipal Barris Nord
o el Camp d’Esports. Com
a “Espais Verds” figuren la
Mitjana, l’Arborètum, el
cementiri municipal o el
Camí del Riu.
En la categoria “Horta”,
els horts urbans de Pardinyes, el Mercat de l’Hort a
Taula, el viver d’agricultors
de Rufea i els horts familiars de Rufea són presents
en el mapa interactiu. Pel
que fa a “Mobilitat”, hi apareixen el servei de préstec
de bicicletes . •••
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