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Nou equip directiu del Conservatori

•L’entitat prepara el centenari dels estudis musicals a Lleida
L’alcalde de Lleida, Àngel Ros, acompanyat de la tinent d’alcalde Montse Parra,
i el regidor d’Educació i Infància, Jesús
Castillo, va rebre el nou equip directiu
del Conservatori i Escola de Música Municipal de Lleida, amb el seu director,
Josep Lluís Boix, al capdavant. Durant
la trobada mantinguda amb el paer en
cap, l’equip directiu va explicar els projectes que s’estan duent a terme i els actes i les activitats que s’estan preparant
amb motiu del centenari el 2015 dels
estudis musicals municipals a la ciutat.

Setmana Cultural amb un
ampli ventall d’activitats
i tallers de música
D’altra banda, el Conservatori i l’Escola de Música Municipal de Lleida van
celebrar del 16 al 20 de febrer la 17a
Setmana Cultural, amb un ampli ventall
d’activitats i tallers per atansar la músi-

Un dels concerts oberts al públic de la Setmana Cultural. © Conservatori i Escola de Música

ca, d’una manera dinàmica, transversal
i atractiva, a l’alumnat, als nens i les nenes, i al públic en general.
Conferències, cursos, tallers, classes
magistrals, trobades, concursos i concerts de tot tipus van ser els protagonistes d’aquesta iniciativa. A més, es va

convocar el 16è Concurs d’Interpretació
Musical i la 17a edició del Concurs d’Arts
Plàstiques, amb el lema “El Conservatori
d’aquí a cent anys”. Professors de reconegut prestigi van ser els encarregats
d’impartir les classes magistrals que es
van portar a terme durant la Setmana
Cultural. •••
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Cap a una Fira de Titelles “estratègica”
•Perquè sigui reconeguda per la seva singularitat artística
La Paeria donarà suport a la Fira de Titelles de Lleida perquè es converteixi
en una de les “Fires Estratègiques de
Catalunya”. El paer en cap, Àngel Ros,
es va reunir amb els responsables del
Centre de Titelles de Lleida, Elisabet
Vallvé i Oriol Ferre, i els va explicar que
l’Ajuntament de Lleida presentarà una
moció en el pròxim ple municipal “perquè la Fira de Titelles de Lleida sigui
reconeguda en l’àmbit nacional i internacional per la seva singularitat artística
i la seva contribució a la cultura i al turisme de la nostra ciutat”.
D’altra banda, Oriol Ferre va agrair
el suport de l’Ajuntament de Lleida, ja
que “és imprescindible per poder optar a formar part del cercle de les Fires
Estratègiques de Catalunya, que, entre
d’altres, també s’ha d’aportar un estudi
que avali l’impacte econòmic i cultural
positiu que la fira aporta a la ciutat, com
també a la professió i l’interès d’aquesta
envers la seva celebració”. Cal dir que
altres Fires Estratègiques de Catalunya
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Un dels espectacles de carrer de la passada Fira de Titelles. © Paeria

són la Fira del Teatre de Tàrrega, la Fira
Mediterrània de Manresa, la Fira Trapezi
de Reus o la recentment incorporada
Sismògraf d’Olot.
La Fira de Titelles de Lleida va tancar la 25a edició superant les xifres
d’assistència d’altres anys, amb més de

35.000 espectadors. A més, es va registrar un 95% de les entrades exhaurides
i una gran satisfacció dels més de 300
professionals acreditats. L’edició del
2014 va comptar amb la participació de
21 companyies, que van oferir un total
de 76 actuacions en 22 espais diferents
de la ciutat. •••
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Donacions d’obres al Museu Morera
•Dels artistes Ton Sirera, Albert Bayona i Neus Buira
El Museu d’Art Jaume Morera
ha incrementat darrerament les
seves col·leccions gràcies a diverses donacions d’obres dels artistes Ton Sirera, Albert Bayona i
Neus Buira. Les cessions suposen
l’ingrés al museu de 29 obres, que
se sumen al total de 3.568 peces
que formen part actualment de la
seva col·lecció.
Les aportacions han estat fetes de manera desinteressada
pels mateixos autors o pels seus
hereus i permeten al museu poder completar el conjunt d’obres
d’aquests artistes, dels quals
ja disposava d’altres obres a la
col·lecció, i poder ampliar la mirada a les respectives trajectòries.

“La Seu Vella de Lleida (1968)”. © Arxiu Ton Sirera, Lleida

Pere Sirera, fill del fotògraf
Ton Sirera, ha fet donació d’una
pel·lícula (El Balcó, 1961) i de quinze fotografies del seu pare, quatre
imatges de Lleida i onze fotos de

Es donen de manera
desinteressada 29
obres, entre fotos i
treballs audiovisuals
la sèrie Catalunya Visió, que va
dur a terme amb l’escriptor Josep
Vallverdú.
Bayona ha fet donació de quatre dels seus treballs en el camp
de l’audiovisual: Case, Monday to
Friday, Nuit d’été. Projecció per a un
espai confinat i Las saladas.
Neus Buira ha cedit els negatius
originals de la seva sèrie Retrats
(1993), nou fotografies de bustos
masculins i femenins presentats
a Lleida l’any 1994 en el marc de
l’exposició “Missatges xifrats”, en
què destaquen l’entorn humà de
l’artista i el fons blanc. •••

Cicle d’activitats “L’altra biblioteca”

•Al voltant de la música des d’una perspectiva ludicoeducativa
La Biblioteca-Fonoteca de l’Auditori
Municipal Enric Granados de Lleida ha
iniciat un nou cicle de “L’altra biblioteca”, un conjunt d’activitats que giren a
l’entorn de la música des d’una perspectiva ludicoeducativa.
La primera xerrada es va centrar sobre
el coaching i l’ensenyament. Les pròximes sessions tindran lloc el 20 de març
amb una xerrada de David Esterri i, el
22 de maig, amb una audició comentada de la mà de Grans Records i Sonido

Xerrada de David Esterri i
audició comentada sobre
els discos de vinil
Güell sobre els discos de vinil. Les xerrades, que són gratuïtes, tenen lloc a les
19.30 h. La Biblioteca Pública de Lleida
col·labora amb la iniciativa amb la cessió d’una selecció de llibres del seu fons.

La biblioteca-fonoteca disposa d’una sala amb 50 punts de lectura. © Hermínia Sirvent

La biblioteca-fonoteca és un equipament municipal d’accés lliure i gratuït
que disposa d’un ampli fons musical de
CD, monografies, revistes i partitures
especialitzades en música de diversos
estils i èpoques, especialment música clàssica, per al gaudi i la consulta
de tots els ciutadans i les ciutadanes.

L’equipament, amb una clara vocació
pública, té una sala amb 50 punts de
lectura amb lliure accés al fons de la
biblioteca i, també, amb una fonoteca
amb sis cabines de vidre i dotze punts
d’audició que permet escoltar i conèixer
l’important fons musical d’aquesta biblioteca especialitzada. •••
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