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J. BALLABRIGA
❘ LLEIDA ❘ Per si no n’hi hagués
prou amb l’etern litigi per l’art
ambAragó i amb les dificultats
econòmiques sorgides en els úl-
tims mesos, ara el Museu de
Lleida hi suma un problema ar-
quitectònic. Els responsables
d’aquesta nova infraestructura
cultural, inaugurada fa només
cinc anys i mig, han detectat
nombroses plaques de pedra
escantellades en tres de les fa-
çanes del complex, fet que ha
obligat a acordonar la zona
amb tanques de seguretat per
previndre qualsevol possible
accident en cas d’un hipotètic
despreniment. Les zones afec-
tades són dos de les façanes del
cub que allotja la sala d’expo-
sicions temporals i la zona la-

teral del bar del museu. Són
tres cares de l’edifici que
s’obren a la plaça interior pen-
dent d’urbanitzar. En aquest
sentit, fonts del museu van afir-
mar: “En aquesta zona és ha-
bitual que els nens hi juguin do-
nant pilotades a les parets, fet
que podria ser un dels motius
pels quals s’han escantellat les
plaques de la façana.” Tècnics
dels serveis d’arquitectura de
la Generalitat i de la Paeria es-
tan elaborant un informe per
aportar una solució al proble-
ma. S’ha de recordar que el
complex museístic es va inau-
gurar el 30 de novembre del
2007 després d’una inversió en-
tre Generalitat, Paeria i Dipu-

Tanques alMuseu de Lleida
per perill de despreniments
Apareixen nombroses plaques escantellades en tres de les façanes
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tació de Lleida de 18 milions
d’euros. L’arquitecte responsa-
ble de l’obra, el barceloní Joan
Rodón, va morir el 2009.

D’altra banda, el Consorci
del Museu ha adjudicat la ges-
tió del bar cafeteria a la lleida-
tana Sara Belén Mayoral per
6.300 euros a l’any (més IVA),
la meitat de la quantitat fixada
en l’anterior contracte d’aquest
equipament. Els primers arren-
dataris del Jardí Clos deuen
més de 12.000 euros al consor-
ci. La nova arrendatària canvi-
arà el nom del local pel de Ca-
fè del Museu i podria obrir al
públic abans de final de mes,
amb un horari paral·lel al del
museu.

Les tanques protegeixen el pas de vianants en diverses façanes davant del perill de despreniments.
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NOU CAFÈ DELMUSEU

La nova arrendatària
del bar canviarà el nom
pel de Cafè del Museu i
podria obrir aquest mes

Lleida estrenarà un‘pont’d’artistes amb
l’Àsia amb un intercanvi amb Pequín
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Els gravats que exhibeix ara la sala de Cultura viatjaran a Pequín.

❘ LLEIDA ❘ L’actual exposició Aliat-
ges gràfics, amb obres de cinc
artistes del gravat vinculades a
Lleida, que es pot veure fins al
15 de setembre a la sala d’ex-
posicions dels serveis territori-
als a Lleida del departament de
Cultura, s’exhibirà el pròxim
mes de desembre a la Universi-
tat de Comunicació de la Xina,
a Pequín, la més prestigiosa en
el seu àmbit al país de l’extrem
orient. De forma paral·lela,
aquesta sala de Lleida acollirà

una mostra d’obra fotogràfica
de cinc creadors emergents xi-
nesos. Serà el primer intercan-
vi entre Lleida i Pequín en el
marc d’un futur pont artístic
amb països asiàtics com la Xi-
na, el Japó o Corea del Sud.Ai-
xí ho van destacar ahir el de-
legat de Cultura, Josep Borrell,
i el director de la càtedra d’es-
tudis asiàtics de la Universitat
de Lleida, Joan Julià-Muné, en
la presentació d’aquesta inicia-
tiva.A l’acte també hi van par-

ticipar els comissaris de les dos
exposicions, l’artista lleidatàAn-
toni Pérez-Vidal i la lleidatana
establerta des de fa anys a la Xi-
na Míriam Basco, juntament
amb una de les artistes orien-
tals, la compositora, escriptora
i fotògrafa Sunny Lu. La mostra
lleidatana també es podria veu-
re al Japó el 2014. Després de
les dos exposicions a Lleida i Pe-
quín, una mostra conjunta de
les obres viatjarà el 2014 per di-
verses localitats de Lleida.
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Detall de les plaques escantellades de les façanes.
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Metal·lúrgia de
l’època iberoromana
a la Cerdanya
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❘ BOLVIR ❘ La campanya d’exca-
vació al jaciment iberoromà
del Castellot de Bolvir, a la
Cerdanya, ha tret a la llum
restes d’un antic taller me-
tal·lúrgic. La troballa posa de
manifest que el que havia si-
gut un poblat iber agrícola i
ramader es va convertir en
un centre logístic de les legi-
ons romanes en la conques-
ta de la zona francesa del Pi-
rineu.

Trobada
d’acordionistes,
dissabte a Balaguer
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❘ BALAGUER ❘ La plaça Comtes
d’Urgell de Balaguer acollirà
aquest dissabte, a partir de les
19.00 hores, la quarta edició
de laTrobada d’Acordionis-
tes Ciutat de Balaguer. La fes-
ta, organitzada pelsAmics de
l’Acordió de Balaguer, comp-
tarà amb divuit intèrprets pro-
cedents de tot Catalunya i
Aragó.Després del concert se
celebrarà un sopar popular al
carrer d’Avall.

Cervera exposarà
guitarres del
mestre Emili Pujol
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❘ CERVERA ❘ El Museu Comarcal
de Cervera inaugurarà demà
(20.00 h) una exposició de
guitarres i material personal
i professional —com partitu-
res i retrats— del mestre Emi-
li Pujol (la Granadella, 1886-
Barcelona, 1980), cedit per
l’Institut d’Estudis Ilerdencs
en el marc del pròxim XXIII
Curs Internacional de Músi-
ca de Cervera.


