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La càtedra Màrius Torres de la 
Universitat de Lleida digitalitzarà 
unes 20.000 pàgines de meca-
noscrits i 35.000 pàgines dels im-
presos literaris del Fons Pedrolo 
perquè puguin ser consultats en 
línia. L’anunci es va fer oficial ahir 
en el marc de la presentació dels 
actes commemoratius de l’any 

Pedrolo. 
Mitjançant aquesta acció es 

vol “rescabalar” la seva vàlua, la 
seva talla literària i el seu paper 
“cabdal”. També es va anunciar 
que l’Ajuntament de Plans de Sió 
(Segarra) té previst organitzar un 
concurs públic per a la creació 
d’una escultura dedicada a Pe-

La UdL digitalitzarà 
mecanoscrits de Pedrolo 
per recordar la seva tasca
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Òscar Enrech pren el relleu de 
Xavier Quinquillà en la direcció 
de la Fundació Orfeó Lleidatà
Quinquillà obre un parèntesi en la seva activitat professional 
per assumir els nous reptes polítics com a diputat al Parlament
Després de 18 anys de 
vinculació amb l’Orfeó 
Lleidatà, Xavier Quinquillà 
deixa la seva direcció per 
afrontar nous reptes com 
a diputat al Parlament de 
Catalunya per JuntsxCat.

Lleida
REDACCIÓ
Òscar Enrech serà la persona 
que agafarà el relleu de Quinqui-
llà, i qui ocuparà a partir d’avui 
el càrrec de Director General. 
Mitjançant aquest nou nomena-
ment, el Patronat de la Funda-
ció vol garantir la continuïtat de 

l’actual línia de gestió, promo-
cionant una persona de la màxi-
ma confiança i amb una dilata-
da experiència dins de l’entitat. 
Enrech és llicenciat en Economia 
i també té estudis professionals 
de música i gestió cultural. 

Xavier Quinquillà ha estat 
vinculat professionalment amb 
l’entitat durant els darrers 18 
anys, primer com a director de 
l’Escola de Música i després co-
ma director general. Malgrat 
aquest parèntesi, continuarà 
vinculat amb la Fundació Orfeó 
Lleidatà com a nou membre del 
Patronat.

Tal com han informat des de 
la Fundació, durant els últims 
18 anys, l’Orfeó Lleidatà ha vis-
cut una important transforma-
ció, incrementant i diversificant 
les seves activitats fruit de la 
professionalització i del des-
envolupament dels nous pro-
jectes. Quinquillà ha estat es-
pecialment actiu en la vessant 
social, impulsant projectes so-
cioculturals com la creació del 
Consell Participatiu de l’Espai 
Orfeó, òrgan pioner a les Terres 
de Lleida que aplega més de 
200 entitats dels àmbits socials 
i culturals.FOTO: F. Orfeó Lleidatà/ Quinquillà, Antoni Soliva i Òscar Enrech

drolo que es col·locarà a l’entrada 
del municipi on va néixer l’inte-
l·lectual. Per la seva banda, l’Ajun-
tament de Tàrrega ha aprovat 
l’inici del projecte de creació de 
l’Espai-Museu Pedrolo a la casa 
del carrer Major on havia viscut.

LLIBRES I HOMENATGE

D’altra banda, Pagès Editors va 
anunciar que publicarà tres obres 
al voltant de la seva figura, entre 
elles Es vessa una sang fàcil. Tam-
bé l’homenatjarà en la nova edi-
ció del festival El Segre de negre, 
que se celebrarà al mes de juny.


