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Un grup de voluntàries, ahir, amb la directora de la biblioteca i responsables polítics de Bellpuig.

SEGRE TÀRREGA

SEGRE TÀRREGA
❘ BELLPUIG ❘ La Biblioteca Munici-
pal Isidor Cònsul de Bellpuig no 
vol que cap dels veïns d’aques-
ta localitat de l’Urgell es quedi 
sense poder gaudir dels llibres 
i els fons documentals que té 
l’equipament, de forma que ha 
posat en marxa el nou projecte 
La biblioteca es belluga per tu 
per atansar la cultura i tota me-
na de coneixements als veïns. 
La responsable de la biblioteca, 
Dolors Garriga, va explicar ahir 
que el projecte se centra en “el 
servei de préstec i de lectura a 
domicili”, i està especialment 
dirigit a “persones amb pro-
blemes de mobilitat que poden 
tenir dificultats per accedir a 
l’equipament (sigui de forma 
permanent o temporal) o per-
sones amb problemes de visió a 
les quals els agrada llegir però 
no poden o els suposa un gran 
esforç fer-ho”. El projecte comp-
ta ara amb nou voluntaris, la 
majoria estudiants d’institut, 
que s’encarregaran de portar 
el material de préstec al domi-
cili dels usuaris, siguin llibres, 
contes, novel·les, revistes, CD 
o DVD. Alhora, en cas que ho 
desitgin, els voluntaris llegiran 
també per als usuaris.

Una biblioteca del segle XXI

El regidor Ramon Gassó va 
destacar que “aquesta iniciati-
va mostra la voluntat que té la 

La biblioteca de Bellpuig porta 
llibres a casa dels veïns
Préstec i lectura per a usuaris amb dificultats de mobilitat o de visió

POLÍTICA CULTURAL EQUIPAMENTS

biblioteca de Bellpuig d’adap-
tar-se al segle XXI i que la con-
verteix en el punt cultural de 
referència de la localitat; aquest 
equipament cultural ha deixat 
de ser un espai estàtic de con-
sulta i s’ha transformat en un 
espai actiu, en el qual succeei-
xen coses, sessions de contacon-
tes, presentacions literàries o 
bé tallers per ensenyar a utilit-
zar telèfons mòbils, entre altres 
activitats”.

n El projecte La biblioteca 
es belluga per tu s’ha donat 
a conèixer entre els profes-
sionals del CAP i de les dos 
residències de Bellpuig; s’han 
repartit cartells entre els co-
merços, i també es difon per 
les xarxes socials. Per sol·lici-
tar el servei, és necessari que 
l’usuari disposi del carnet de 

la biblioteca i es posi en con-
tacte amb l’equipament a tra-
vés del telèfon 973 322 274 o 
mitjançant correu electrònic 
a biblioteca@bellpuig.cat. 
L’alcalde, Salvador Bonjoch, 
va afirmar que “aquesta no-
va iniciativa pretén també 
captar nous usuaris” per a 
la biblioteca.

Difusió en botigues i residències

Tallers a l’Aula  
de Teatre  
per a adults

ENSENYAMENT

❘ LLEIDA ❘ L’Aula Municipal de 
Teatre de Lleida ha obert el 
període de matrícula per a 
l’oferta formativa d’adults 
del segon quadrimestre, amb 
cursos tant per a l’alumnat 
amb experiència en el món 
del teatre com per a aquelles 
persones que vulguin inici-
ar-s’hi. D’aquesta manera, 
hi ha previstos tres tallers 
d’interpretació, un nou curs 
de teatre musical i cinc la-
boratoris de declamació de 
textos, construcció d’un per-
sonatge o iniciació al doblat-
ge. La matrícula s’ha de fer 
presencial a l’Aula.

‘Single’ del nou 
disc d’Els Amics 
de les Arts

MÚSICA

❘ BARCELONA ❘ La formació mu-
sical Els Amics de les Arts va 
anunciar ahir que divendres 
donarà el tret de sortida del 
seu nou disc, que veurà la 
llum al febrer, amb l’avan-
çament del primer single, 
titulat El seu gran hit. El 
quartet també ha celebrat 
que les primeres dates de la 
gira de presentació d’aquest 
nou àlbum, que començarà 
el 21 d’abril al Centre Cul-
tural Valls de Girona i el 4 i 
5 de maig a la Sala Barts de 
Barcelona, ja tenen totes les 
entrades esgotades.

La Paeria ‘ven’ a Madrid  
el patrimoni cultural  
i artístic de Lleida
L’alcalde, Àngel Ros, al Centre Blanquerna

POLÍTICA CULTURAL CONFERÈNCIA

L’alcalde, Àngel Ros, va presentar ahir al Centre Blanquerna de Madrid el patrimoni cultural de Lleida.

❘ MADRID ❘ La Paeria va difondre 
ahir a Madrid el patrimoni cul-
tural i artístic de Lleida, amb 
especial èmfasi en les efemè-
rides que se celebraran al llarg 
del 2017 dedicades a Enric Gra-
nados i Màrius Torres. L’alcal-
de, Àngel Ros, va oferir una 
conferència al Centre Cultural 
Blanquerna, seu del Govern de 
la Generalitat a la capital ma-
drilenya, abans de visitar avui 
la Fira Internacional de Turis-
me de Madrid, Fitur. Ros va re-
cordar que durant aquest any 
també s’inaugurarà el Parador 
de Turisme a l’edifici de l’antic 
convent del Roser i seguiran les 
obres de millora al Turó de la 
Seu Vella, alhora que avança 
en el seu camí per ser recone-

gut com a Patrimoni Mundial de 
la Unesco. En l’acte, presentat 
pel delegat de la Generalitat, 
Ferran Mascarell, Ros va estar 
acompanyat pels tinents d’alcal-
de de la Paeria Montse Parra i 
Rafael Peris –responsables de 
les àrees de Cultura i de Turis-
me, respectivament–, així com 
la regidora Ángeles Ribes, el 
director del Turó de la Seu Ve-
lla, Joan Baigol, i el director del 

PAERIA

Museu Morera, Jesús Navarro. 
Ros va subratllar la condició de 
Lleida com a capital cultural, i 
va recordar que la Paeria té pre-
vist licitar a l’abril les obres de 
remodelació de l’edifici de l’an-
tiga Audiència per convertir-lo 
en la seu definitiva del Museu 

Morera, del qual se celebra el 
centenari aquest 2017. 

Granados i Màrius Torres

L’alcalde també va destacar el 
calendari d’activitats per cele-
brar el cent cinquantè aniversari 
del naixement d’Enric Granados 

–començant per l’exposició que 
s’inaugurarà demà al Museu de 
Lleida: Granados, de París a 
Goya– i la commemoració del 
centenari de la mort del poeta 
Màrius Torres, amb propostes 
literàries com la celebració del 
nou festival de poesia Mahalta.

MUSEU MORERA

Ros recorda la previsió  
de licitar a l’abril les obres  
a l’antiga Audiència per 
acollir el Museu Morera


