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Reunió ahir a la Diputació de Lleida del patronat de la Fundació de l’Orquestra Julià Carbonell.

Pacte per impulsar la Julià Carbonell
Diputació i Paeria acorden aportacions paritàries en el pressupost de l’orquestra, de
550.000 € aquest 2015 || L’ajuntament presentarà un pla per liquidar el seu deute

MÚSICAPATRONAT

tarà pròximament. En aquest
sentit, el patronat va aprovar agi-
litzar al màxim els pagaments
de les administracions públiques
per evitar així els problemes de
liquiditat de l’orquestra.

D’altra banda, també es va do-

nar llum verda a l’aprovació du-
rant aquest exercici d’un conve-
ni pluriennal a tres anys vista
perquè la formació, dirigida per
Alfons Reverté, pugui planificar
les seues temporades a mitjà ter-
mini i no haver de programar la

seua activitat pràcticament al
dia depenent de les aportacions
públiques.

L’OJC protagonitzarà nou
concerts en aquest primer se-
mestre, tant a Lleida i comar-
ques com a Barcelona.

J.B.

❘ LLEIDA ❘Acord total ahir entre
la Diputació i la Paeria per im-
pulsar l’Orquestra Simfònica Ju-
lià Carbonell de les Terres de
Lleida (OJC), això sí, dins dels
ajustats límits pressupostaris en
els quals es mou aquesta forma-
ció musical en els últims anys.
El patronat de la Fundació Julià
Carbonell, presidit pel president
de la corporació provincial, Jo-
an Reñé, i amb l’alcalde de Llei-
da, Àngel Ros, entre els vocals,
va aprovar els comptes del 2014
de l’orquestra i un pressupost
d’uns 550.000 euros per a aquest
2015.

Durant la reunió ordinària del
patronat, es va acordar per una-
nimitat l’aportació paritària de
Diputació i Paeria al pressupost
de l’OJC: 250.000 euros per a
aquest exercici, xifra que supo-
sa un augment de l’aportació de
l’ajuntament en 43.000 euros
per igualar la que assigna cada
any la Diputació.A més, la Pae-
ria també va exposar la seua vo-
luntat de fer front als deutes que
ha acumulat en els últims anys
amb un pla per liquidar-los al
llarg d’aquest 2015 que presen-

LLEONARD DELSHAMS

Presentació de ‘Contes
de propina’ a la Caselles
❘ LLEIDA ❘ La llibreria Caselles
acollirà avui (19.30 hores) la
presentació del llibreContes
de propina, de Damià Barde-
ra. L’escriptor lleidatà Pep
Coll acompanyarà l’autor du-
rant l’acte de presentació.
Aquest és el quart llibre de
contes que publica Damià
Bardera.

El Cartes de Desamor
s’estrena ambels joves
❘ LLEIDA ❘El concurs literari Car-
tes de Desamor, que convo-
ca Orvepard, s’estrenarà
aquest any amb la categoria
juvenil, dirigit a autors en-
tre 14 i 18 anys en la moda-
litat internacional i en la mo-
dalitat local, que se sumarà a
les ja existents en llengua ca-
talana i castellana. El termi-
ni per presentar-s’hi s’acaba
el 31 de març.

Supertrampactuarà a
Barcelona al novembre
❘ BARCELONA ❘ El grup britànic de
rock Supertramp actuarà a
Barcelona el 7 de novembre
al Palau San Jordi i a Madrid
un dia abans, el 6 de novem-
bre, al BarclayCard Center en
el marc de la seua gira Super-
tramp ForeverTour.

Entrega dels Premios
Nacionales de Cultura 2013

GUARDONSESDEVENIMENTS

❘ MADRID ❘ El rei FelipVI va dir ahir
als trenta artistes distingits amb
els Premios Nacionales de Cul-
tura que són “un exemple i una
aportació d’ànim imprescindi-
ble” per a una societat que aju-
den a “seguir amb força cap en-
davant” i els va recordar que
“un poble culte fa gran una na-
ció”.

Felip, acompanyat de la reina
Letícia, va entregar els guardons,

corresponents a l’any 2013, en
una cerimònia celebrada al pa-
lau d’El Pardo, on es van con-
gregar destacats representants
del món de les arts, com literats,
músics, actors o ballarins.Al-
guns guardonats eren Luis Go-
ytisolo,Tortell Poltrona,Amaya
Arzuaga, el suplementCULTU-
RA/S, Luz Casal, Josu Zabale-
ta o Concha García Campoy (a
títol pòstum).

La comissió del Museu de Lleida
proposarà la nova direcció el dia 23

NOMENAMENTSCÀRRECS

❘ LLEIDA ❘ La comissió executiva
del Museu de Lleida elevarà
previsiblement el pròxim dia
23 de febrer la proposta als
membres de la reunió del ple-
nari amb el nom de la perso-
na que succeirà en el càrrec l’ac-
tual directora de l’equipament,
Montse Macià, després de re-
bre les puntuacions de la co-
missió de valoració. La incor-
poració es farà efectiva en breu.

Macià va renunciar al càrrec el
novembre passat empesa pels
problemes de pressupost de
l’equipament.

Un total d’onze persones es
van presentar inicialment a la
convocatòria per ocupar la pla-
ça de director del Museu de
Lleida. La comissió de valora-
ció va escollir quatre finalistes,
els que van aconseguir millor
puntuació en la fase de valora-

ció demèrits i del projecte.Aquí
el més ben valorat va ser l’ac-
tual responsable d’activitats cul-
turals de l’Institut Europeu de
la Mediterrània, Josep Giralt,
seguit per l’antropòloga Mont-
se Iniesta, el doctor en Histò-
ria de l’Art i coordinador del
CAEMde la Universitat de Llei-
da Isidre Puig i l’actual direc-
tora del Museu de Cervera,
Carme Bergés.


