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La Paeria produirà l’òpera ‘Goyescas’ d’Enric Granados
• L’obra, creada des de Lleida, s’escenificarà el 7 de maig de 2017 a La Llotja
cipació de l’Orquestra Simfònica Julià
Carbonell de les Terres de Lleida, els cantants Àngel Òdena com a baríton, Marta
Infante com a mezzosoprano i el suport
dels alumnes i els professors de l’Aula Municipal de Teatre, les escoles de dansa de
Lleida, les escoles de música de la ciutat, el
Conservatori i els alumnes de l’Escola d’Art
Municipal Leandre Cristòfol.

L’Ajuntament de Lleida produirà l’òpera escenificada Goyescas, del reconegut
compositor lleidatà Enric Granados, que
s’escenificarà el 7 de maig de 2017 a La
Llotja de Lleida, dins el programa d’actes
de l’Any Granados que impulsa la Paeria
per commemorar el centenari de la mort i
el 150è aniversari del naixement del compositor lleidatà i per reconèixer i donar a
conèixer internacionalment la seva figura
i el seu llegat.
Es tracta d’una producció pròpia d’una
òpera escenificada, que tindrà la parti-

L’obra Goyescas, dins l’Any Granados. © Paeria

L’alcalde de Lleida, Àngel Ros, va destacar que és “una producció excepcional
que es farà amb els recursos artístics de la
ciutat de Lleida”. •••

Arxiu Municipal

Fons documental de l’Associació de Pagesos de Lleida
• L’Arxiu Municipal custodiarà 16.000 folis confiscats durant la Guerra Civil a la Cooperativa Pràctica
L’Arxiu Municipal de la Paeria custodiarà
i conservarà el fons documental de l’Associació Cultural i Recreativa Els Pagesos.
Es tracta de 16.000 folis de documentació
històrica dels anomenats “papers de Salamanca” confiscats durant la Guerra Civil
espanyola a la Cooperativa Agrícola Pràctica de Lleida i inclou inventaris de collites,
cartilles de racionament i llistes de socis
de l’entitat entre els anys 1937 i 1938. El
paer en cap, Àngel Ros, va explicar que “és
legítim que Lleida tingui la documentació

del nostre sector econòmic més important, aquell que ens ha donat personalitat
al llarg del temps”.
L’Ajuntament de Lleida lliurarà una còpia digitalitzada de tota la documentació
cedida a l’Associació de Pagesos de Lleida.
L’Arxiu Nacional de Catalunya, que ha
custodiat durant un temps aquests documents històrics, ha estat l’ens encarregat
de fer-ne la digitalització. •••

Entrega de la valuosa documentació. © Paeria

Noves Tecnologies

Nova aplicació mòbil per fer gestions relacionades amb l’aigua
• L’app Smart Aqua permet comunicar amb rapidesa sobre les incidències al domicili o a la via pública
Els usuaris del servei municipal d’aigua de
Lleida disposen de la nova aplicació per a
dispositius mòbils i tauletes, Android i OIS,
desenvolupada per la companyia subministradora Aqualia, que permet fer totes
les gestions relacionades amb l’empresa
en el moment que el ciutadà desitgi, de la
manera més senzilla i còmoda.

L’app inclou nombrosos serveis. © Paeria
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L’app Smart Aqua ofereix la consulta
dels subministraments i dels contractes
amb la companyia Aigües de Lleida i dels
rebuts i l’històric del consum, l’enviament
de la lectura dels comptadors, la sol·licitud
d’un subministrament nou, la modificació

de dades, la comunicació d’avaries i incidències al domicili o a la via pública, etc.
En aquest darrer cas, permet enviar fins
a dues fotografies geolocalitzades que
mostren l’eventualitat per facilitar-ne la
resolució.
Els ciutadans i les ciutadanes poden accedir a tota la informació i als serveis de
l’aplicació, de descàrrega gratuïta, per mitjà del web http://smart-aqua.es/cat/ o de
l’etiqueta a twitter #Smartaqua. L’aplicació
Smart Aqua aspira a consolidar-se com un
canal de comunicació i informació per al
ciutadà. •••

