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Lleida celebra
elDiaMundial
de la Poesia
amb recitals

LITERATURAACTIVITATS

La Biblioteca Pública de Lleida i l’ajuntament de Balaguer van acollir ahir actes per commemorar el Dia Mundial de la Poesia.

❘ LLEIDA ❘ Lleida es va sumar ahir
a la celebració del Dia Mundial
de la Poesia amb recitals en vuit
localitats. L’acte central era la
lectura d’un poema de Marta
Pesarrodona escrit expressament
per a l’ocasió i traduït a 20 llen-
gües.A la capital del Segrià, va
tindre lloc al Museu de Lleida,
amb la lectura a càrrec de la di-
rectora de la pinacoteca,Mont-
se Macià, en un acte presentat
per la directora dels serveis ter-
ritorials de Cultura, CarmeVi-
dal. Precisament,Vidal va criti-
car que el text no estigués tra-
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duït també a l’occità. Posterior-
ment, el subdirector de Lleida
TV, Santi Roig, va llegir uns ver-
sos de Màrius Carretero, en ho-
menatge al desaparegut artista.
A la tarda, el grupToar va ofe-
rir un recital poètic a la Biblio-
teca Pública.A la de Pardinyes,

alumnes de l’IES Josep Llado-
nosa van llegir poemes en di-
verses llengües.

Per la seua part, a Balaguer
les lectures poètiques van anar
a càrrec dels actors de La Suda,
GER i Crisi Perpètua. Cervera,
les Borges Blanques, Solsona i

Tàrrega o Isona són altres de les
poblacions que van organitzar
recitals poètics, així comTorre-
grossa que, a més del recital,
també va projectar un audiovi-
sual sobre Maria-Mercè Marçal.
Alcarràs ha organitzat per avui,
a les 21.00 hores, a Lo Casino

elMarç poètic. Hi participaran
18 entitats i 9 voluntaris que re-
citaran poemes de Joan Mara-
gall amb acompanyament mu-
sical.A més, es llegirà El cant
de la senyera en català, caste-
llà, anglès, francès, alemany, ita-
lià, romanès i fula.

La delegada critica
l’absència de l’occità
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❘ LLEIDA ❘ El 2011 s’han complert
26 anys des que l’Ateneu Popu-
lar de Ponent va inaugurar
—cinc anys després de ser fun-
dat— la seua seu social als bai-
xos i altell del número 10 del
carrer Pau Claris de Lleida. Des
de llavors, la façana gairebé no
experimentat modificacions.
Aquest estiu canviarà. L’Ateneu
ja té enllestit el projecte per re-
novar per complet la seua cara.
No serà només una qüestió
d’imatge sinó que el projecte mi-
llorarà de forma substancial la
climatització del local i també
els elements de seguretat.

El president de l’Ateneu, Xa-
vier Eritja, va explicar a SEGRE
que “les actuals portes de vidre
tot just aïllen del fred o la ca-
lor la zona del vestíbul d’entra-
da”. Substituir-les per elements
metàl·lics facilitarà l’aïllament
tèrmic. Una persiana metàl·lica
també substituirà les actuals rei-
xes i es millorarà així la segure-
tat del local, que també incor-
porarà un videoporter automà-
tic.

“Aquestes obres formen part
del projecte global de reforma
de la seu, que abordem per eta-
pes, després de la renovació de
la Sala Nausica i de la cafete-
ria.”Amés, en les pròximes set-
manes s’ha de decidir el lloguer
del local contigu, al número 12
de Pau Claris, “per guanyar es-
pai per a activitats i tallers i tam-
bé per estalviar, ja que llavors
deixaríem el magatzem que te-
nim llogat al número 9,més car
i poc funcional per a les nostres
activitats”, va afegir Eritja.

L’Ateneu canvia de cara
Projecte per renovar aquest estiu la façana de la seu social de l’entitat, que es
va estrenar fa 26 anys || Pensen llogar el local contigu per a tallers
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Nova imatge. La seu de l’Ateneu canviarà aquest estiu la façana per millorar l’aïllament tèrmic, les condi-
cions de seguretat i la imatge de l’entitat, ubicada al carrer Pau Claris des de fa 26 anys.
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Subvencions de la
comissió de Cultura
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❘ LLEIDA ❘ La comissió de Cultu-
ra de la Paeria va acordar ahir
renovar la col·laboració amb
el Consorci de Normalització
Lingüística amb 15.000 eu-
ros. També va aprovar l’acord
amb el Celler d’Espectacles
per exhibir les seues obres.

El Corpus Literari
de la Càtedra
MàriusTorres,
a Londres
Universitat QueenMary
i Biblioteca Britànica
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❘ LLEIDA ❘ Els responsables de la
Càtedra MàriusTorres de la
UdL presentaran demà a Lon-
dres el Corpus Literari Digi-
tal, la plataforma virtual que
pretén recollir tot el patrimo-
ni literari català del segle XIX
i XX i del qual ja hi ha
100.000 pàgines digitalitza-
des. El primer acte tindrà lloc
al Centre d’Estudis Catalans
de la QueenMary University
de la capital britànica. Dijous
faran el mateix amb els res-
ponsables de la secció hispà-
nica de la Biblioteca Britàni-
ca.Aquesta serà la primera
vegada que el director de la
càtedra, JoanVeny, i el seu
equip mostraran aquesta ini-
ciativa pionera fora de les nos-
tres fronteres, però no l’úni-
ca.Al maig visitaran la Uni-
versitat Frederic II de Nàpols.
El projecte compta amb el su-
port de l’Institut d’Estudis Ca-
talans i la Institució de les Lle-
tres Catalanes.
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