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Espectacle de
l’escola Espai Dansa
demà a la Llotja
DAVID GARSABALL

Enric Cobo, Rafel Peris, Joan Soler i Rosa Pujol, davant d’una imatge exposada amb motiu del congrés.

Uns 300 inscrits per al
Congrés d’Arxivística

L’espectacle serà ‘Aladina i la Llàntia Meravellosa’.

L’Alta Ribagorça i les Garrigues tindran el seu arxiu el 2016
❘ LLEIDA ❘ La preservació digital
dels documents, la tecnologia
que ho permet i que, al seu
torn, aquesta conservació faciliti un accés permanent per part
dels ciutadans.Aquest serà un
dels eixos temàtics de la quinzena edició del Congrés d’Arxivística de Catalunya, que sota el títol Preservació digital.
Accés permanent se celebrarà
a Lleida des d’avui i fins dissabte vinent i en el qual estan
inscrits més de 300 professionals del sector. Aquest accés
a la informació és un gran “acte de transparència”, ara que
aquest terme està tant en boca de tot l’entorn polític. “Als
arxius hi ha pràcticament tota
la informació pública, tan sols
és necessari saber fer les preguntes adequades i és necessari que aquesta informació sigui
accessible”, assenyalava ahir

el president de l’Associació
d’Arxivers-Gestors de Documents de Catalunya, Joan Soler.
Per la seua part el responsable del Servei de Coordinació
General d’Arxius del departament de Cultura, Enric Cobo,
va assenyalar que s’han començat a elaborar projectes per a
la creació dels arxius comarcals de l’Alta Ribagorça i les
Garrigues, les dos úniques comarques catalanes que encara
no en tenen. Les previsions són
que puguin implantar-se a partir de l’any 2016.
La notícia, a
Lleida TV

Vegeu el vídeo al
mòbil amb el codi.

Exposició de
fotografia antiga
a l’aire lliure
■ Coincidint amb el congrés, els arxivers de Lleida han organitzat una original exposició a l’aire
que causa expectació entre els lleidatans, ja que
es troben amb imatges
antigues de gran format
d’alguns d’edificis com la
Paeria, la Diputació, la
Llotja, la Catedral, l’estació de Renfe i el Rectorat de la UdL.
L’objectiu d’aquesta
ruta és crear espais de divulgació cultural que fomentin la preservació al
patrimoni cultural de la
ciutat.

X. SANTESMASSES

Grafiti d’un
artista
mexicà a
Tàrrega
Tàrrega va inaugurar ahir
un nou grafiti
en el projecte
de divulgació
de l’art urbà
de Tàrrega,
STREETRRG,
obra de l’artista mexicà Edgardo Ortiz Sin
OC. Ha pintat
un gran mural
al pàrquing de
l’avinguda Catalunya. Informa X.S.

❘ LLEIDA ❘ L’escola de dansa de
Lleida Espai Dansa presentarà demà al teatre de la Llotja la seua mostra 2015, en la
qual participaran uns 150
alumnes de diferents edats.
En aquesta ocasió, l’acadèmia, fundada per Mercè Mor
el 1961, ha programat l’espectacle Aladina i la Llàntia
Meravellosa, amb la qual els
assistents podran disfrutar de
diferents estils de ball com el
ballet clàssic, contemporani
o hip-hop. A més, l’espectacle també comptarà amb la
col·laboració de la soprano

MariaAltadill i de la cantant
de jazz Eva M. Llorens, que
acompanyaran els ballarins
en diferents moments de la
dansa.
Amb aquest espectacle que
l’escola Espai Dansa ofereix
cada dos anys, els ballarins
poden mostrar la seua evolució i aprenentatge al llarg de
tot aquest temps.
La mostra de dansa tindrà
lloc demà, a partir de les
20.30 hores, al teatre de la
Llotja. El preu de les entrades per a l’espectacle és de
21 euros.

Rosa Fabregat presenta un poemari de Roser Guasch
❘ LLEIDA ❘ L’escriptora lleidatana Rosa Fabregat presentarà el
poemari Platja Llarga, de Roser Guasch, dissabte al migdia
a la llibreria Caselles de Lleida. Fabregat descriu la poesia de
Guasch com a molt depurada.

Alumnes de Lleida en un certamen de lectura
❘ BARCELONA ❘ Alumnes de les escoles El Carme de Lleida, Ramon Farrerons de Bell-lloc d’Urgell i l’institut Lo Pla d’Urgell de Bellpuig participaran el 3 de juny a la final de l’XI
Certamen nacional infantil i juvenil de lectura en veu alta.Tindrà lloc al Teatre Nacional de Catalunya (TNC) i és organitzat per la Fundació Enciclopèdia Catalana.

Tot a punt al Primavera Sound, que comença avui
❘ BARCELONA ❘ La quinzena edició del festival de música independent Primavera Sound arranca avui i es prolongarà fins
dissabte al Parc del Fòrum de Barcelona a l’espera de superar els 50.000 espectadors. Hi estan previstes les actuacions d’Interpol, Patti Smith,ToriAmos o Belle&Sebastian, entre d’altres.

Concert de Joan Manuel Serrat dissabte a París
❘ BARCELONA ❘ El cantant Joan Manuel Serrat oferirà dissabte
el seu primer concert en solitari a França, al teatre Olympia
de París. Després del concert a Lleida, el passat dia 14, una
disfonia el va obligar a ajornar-ne alguns més.

