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R. BANYERES

❘ LLEIDA❘La Fundació La Llotja per-
drà almenys uns 3.500 € amb
l’òpera infantil GuillemTell. Es
tracta de la producció del Liceu
protagonitzada per la companyia
lleidatana La Baldufa, que es po-
drà veure el 20 de gener.Després
de la polèmica generada en fer-
se públic que el preu a Lleida era
superior al del coliseu barceloní,
fonts de la Fundació van reiterar
que l’entrada de Barcelona era
anterior a la pujada de l’IVA i
que, en cap cas, l’obra generaria
beneficis a la Llotja.Al contrari.
“Som conscients que és deficità-
ria, però es tracta d’una aposta
de la Paeria per atansar a la Llot-
ja i al públic de Lleida produc-
cions locals de qualitat. Per això,
la nostra línia de programació in-
clou una part per oferir compa-
nyies locals, que assumeix la Fun-
dació, i una altra d’obres foranes,
que gestiona l’empresa Zucar
Event”, van afirmar. Les matei-
xes fonts van explicar que con-

La Llotja diu que amb l’obra ’Guillem
Tell’perdrà almenys 3.500 euros
Afirmaqueprogramar-la formapart de l’aposta per donar suport a companyies professionals deLleida

ARTSESCÈNIQUESFAMILIAR

tractarGuillemTell al Liceu cos-
tava 7.250 € (més IVA)“perquè
és una estrena i que sigui del Li-
ceu garanteix la seua qualitat”.
A aquesta xifra s’han de sumar
costos de producció, que ascen-
deixen a 5.056 € (més IVA), en-
cara que l’import exacte s’haurà
de confirmar després de la repre-
sentació. En total, 12.306 €. Pre-
nent coma referència el preumit-
jà de l’entrada a 13 € (el públic
paga 15 €, però 2 són per a des-
peses de gestió que van al servei
de tiqueting), l’import net per a
la Llotja és de 9,67 € per entra-
da (s’ha de descomptar el 21%
d’IVA y el 10%de la SGAE). En
aquest càlcul s’exclou l’IVA, que
anirà a parar directament l’Agèn-
ciaTributària.Així, farien falta
1.272 espectadors per cobrir des-
peses. Les entrades a la venda
són 924. Per això, des de la Llot-
ja calculen que en cas d’omplir,
perdrien gairebé 3.500 €.Si l’afo-
rament fos la meitat, les pèrdues
podrien arribar a 8.000 €.

Agents rurals ’fitxen’el
patrimoni del Solsonès

POLÍTICACULTURAL INVENTARI

❘ BARCELONA❘ La col·laboració del
cos delsAgents Rurals amb el
departament de Cultura de la
Generalitat -en virtut d’un pro-
tocol firmat a començaments
d’any- ha permès fitxar a l’in-
ventari del Patrimoni Cultural
de Catalunya un total de 59 ele-
ments patrimonials i d’arquitec-
tura rural en onze municipis del
Solsonès. La primera fase
d’aquest inventari s’ha dut a ter-

me a les demarcacions de Bar-
celona i la Catalunya Central,
d’on s’han incorporat uns 600
nous elements. Es tracta sobre-
tot d’antics molins de farina,
forns de calç, fàbriques de mo-
saics i pous dedicats a l’obten-
ció de gel.A la resta de comar-
ques de Lleida ja ha començat
la tasca de recollida de dades,
que s’afegiran a l’inventari els
pròxims mesos.Vista exterior del molí nou de farina de la Molsosa, al Solsonès.

GENERALITAT

Taller artístic
d’integració al
Museude Joguets

ACTIVITATS

❘VERDÚ❘ElMuseu de Joguets de
Verdú acollirà demà a les
12.00 h el taller Pintant amb
els artistes. Es tracta d’una ac-
tivitat organitzada pel servei
de projectes educatius de l’As-
sociacióAlba (Quàlia). Con-
sisteix en que nens i persones
amb discapacitat elaborin
conjuntament objectes artís-
tics a partir de diferents di-
buixos.

ALDETALL

‘Guillem Tell’ 7.250 + IVA = 8.772,50 €

Producció i lloguers 5.056 + IVA = 6.117,76 €

TOTAL DESPESES 12.306 + IVA = 14.890,26 €

DESPESES PREVISTES

Per al muntatge:

2 persones de càrrega 168 €

2 maquinistes jornada i mitja 362 €

2 electricistes jornada i mitja 362 €

1 maquinista durant la funció 90 €

1 electricista durant la funció 90 €

1 piano de mitja cua C5 700 €

Per al teatre:

8 hostesses 448 €

1 cap de sala 110 €

Auxiliar de control 126 €

Lloguer dia 20 (equips de so, consums, cap tècnic, neteja) 2.000 €

Lloguer dia 19 (muntatge) 600 €

DETALLI DESPESES DE PRODUCCIÓ

ELS NÚMEROS

Aforament de la Llotja 994

Entrades a la venda 924

Preu de referència entrades 13€

Preu net (sense IVA ni SGAE) 9,67 €

Espectadors necessaris per
amortitzar l’espectacle:

1.272


