
El Grup Cultural 
Garrigues celebra els 
seus 30 anys de treball 
per la cultura de Lleida
L’entitat lliurarà una de les seves 
medalles d’honor a ‘La Mañana’
L’Aula Magna de l’IEI 
acull avui (18.00 hores) la 
celebració del 30è aniversari 
del Grup Cultural Garrigues 
en un acte que inclourà 
l’entrega de les medalles 
d’honor i el concert-recital 
de Mariona Herrera i Marta 
Mesalles.

Lleida
REDACCIÓ
Aquest serà l’acte central d’unes 
celebracions que ja van co-
mençar fa uns mesos i que s’allar-

garan fins al primer trimestre del 
2019 i que serveixen per visibilit-
zar i donar valor a una de les enti-
tats culturals més dinàmiques de 
Ponent.

El Grup Garrigues, fundat per 
Pilar Castellà, Montse Aixalà i En-
ric Figueres, porta 30 anys tre-
ballant per la cultura lleidatana 
i participa de manera activa en 
les seves principals plataformes 
culturals. en els darrers temps, a 
més, ha pogut ser el representant 
de la cultura de Ponent arreu del 
món.

Una de les seves fites més im-
portants va ser la recuperació, el 
1994, de les festes tradicionals de 
la Diada del Corpus, creant anys 
més tard el Patronat del Corpus, 
o la creació d’elements com l’Àli-
ga de Lleida.

El Grup, dirigit actualment per 
Joan Josep Mas, també s’ha do-
tat de la marca Garrigues, coo-
peració Internacional, amb què 
projecta cooperacions a Llatinoa-
mèrica –sobretot a Colòmbia– 
centrats en tre línies: Educació, 
Cultura i Pau.
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El comunicador especialitzat en 
gastronomia, Enric Ribera Ga-
bandé, va impartir la conferèn-
cia El vi, molt més que una be-
guda agradable, amb què es 

tancava el cicle de xerrades que 
s’han realitzat a la Canonja amb 
motiu de les activitats prèvies 
del Dia de la Seu Vella, que se 
celebrarà demà.

Conferència d’Enric Ribera 
sobre el vi a la Seu Vella
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La Facultat de Lletres i l’IEI van 
acollir ahir les jornades inter-
nacionals Manuel de Pedrolo, 
una mirada oberta, que va cen-
trar-se en l’àmbit literari de la 

seva obra i la més vinculada al 
periodisme i la comunicació. La 
lectura teatralitzada Avui parlo 
de mi, va tancar les jornades al 
Teatre de l’Escorxador.

La UdL i l’IEI acullen les 
jornades sobre Pedrolo
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La Universitat de Lleida va orga-
nitzar el Simposi Internacional 
Iconografia i valor dels mites en 
Plutarc, sobre l’escriptor grec. 
En aquest esdeveniment, que 
es triannual, van participar una 
seixantena d’experts hel·lenistes 
arribats de vuit països europeus 
i d’Estats Units, entre ells l’emi-
nent Judith Mossman.

El Congrés sobre 
el grec Plutarc 
reuneix a 60 
experts a Lleida
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