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Lleida
REDACCIÓ 
La representació musical i tea-
tral de la història d’El Soldadet de 
Plom, de l’escriptor i poeta Hans 
Christian Andersen, va omplir de 
gom a gom l’Auditor Enric Grana-
dos, en una cita en què els be-
neficis aconseguits es destinaran 
a la posada en marxa de la sala 

d’hidroteràpia d’Aremi. L’equipa-
ment permetrà que els infants i 
els nois i les noies amb molt po-
ca mobilitat gaudeixin d’una esti-
mulació que difícilment podrien 
aconseguir en un altre medi. 

L’acte en què van participar 
alguns usuaris de l’entitat, tam-
bé va comptar amb la presència 
de la Banda Municipal de Lleida. 

A més, el concert va sorprendre 
amb la posada en escena per part 
d’alumnes de 1r del Cicle Forma-
tiu de Grau Superior de Tècniques 
d’Actuació Teatral de l’Aula Muni-
cipal de Teatre, dirigits per l’actor 
i director Jaume Belló. 

El director de l’empresa Zbi-
tt, José Luís Pociello, va destacar 
“l’esforç, la il·lusió i l’interès que 
s’ha posat en aquest projecte, 
per part de tots”. 

El Soldadet de Plom és una his-
tòria que pretén reflexionar so-
bre l’amor i la discapacitat des del 
punt de vista del protagonista i la 
seva condició física.

‘El Soldadet de Plom’, a 
benefici d’Aremi, omple 
l’Auditori Enric Granados
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Teatre per 
estimular la 
lectura entre 
els alumnes de 
Batxillerat

Uns 200 alumnes i professors 
de diversos centres educatius 
de la ciutat i comarques van 
gaudir de l’espectacle teatral 
La plaça del Diamant, que es va 
fer al Teatre Municipal de l’Es-
corxador. La companyia Tea-
tre de Ponent de Granollers va 
representar l’obra, adaptació 
teatral de la novel·la de Mer-
cè Rodoreda. La representació 
s’emmarca dins del projecte 
Teatre i Literatura, un projecte 
educatiu i teatral, que pretén 
estimular la lectura entre els 
alumnes. Teatre i Literatura se 
serveix del joc teatral com a su-
port didàctic per comprendre 
millor les obres literàries.
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L’Aula Universitària 
d’Almacelles ofereix 
una conferència 
sobre Tarragona
L’Aula d’Extensió Universitària 
d’Almacelles va oferir dissabte 
la conferència Tarraco, capital 
romana, impartida per la pro-
fessora de l’Institut Canigó d’Al-
macelles, Laura Dejuan Gonzá-
lez. En ella, els assistents van 
conèixer els aspectes i particu-
laritats més importants que es 
poden trobar a Tarragona, i que 
servirà com a presentació de la 
pròxima sortida que farà l’Aula.


