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Cultura

Un centenar de persones van omplir la sala d’actes de l’Ateneu, ahir a l’assemblea extraordinària.

AMADO FORROLLA

J.B.
❘ LLEIDA ❘ L’Ateneu Popular de 
Ponent va aprovar ahir a la nit 
apujar quinze euros la quota 
anual dels socis. La mesura, 
que es va aprovar en assem-
blea extraordinària, permetrà 
mantenir un local llogat en què 
es porten a terme activitats de 
diverses seccions de l’entitat, 
com la de dansa, la d’educació 
física o algunes de la de música. 
Una mica més d’un centenar de 
socis van omplir la Sala Nausi-
ca en una reunió que va durar 
més de tres hores per debatre 
el finançament de la històrica 
entitat sociocultural de Lleida. 
El president, Miquel-Àngel So-
riano-Montagut –que no hi va 
poder assistir per problemes de 
salut– va explicar des de casa 
hores abans a SEGRE que des 
que fa cinc anys va ser elegit, 
sempre ha tingut la situació eco-
nòmica de l’entitat com un dels 
principals cavalls de batalla. 
“No m’agrada gens demanar 
crèdits ni tenir números rojos 
al pressupost”, va afirmar. Per 
això, va ser el primer a impulsar 
aquesta assemblea extraordinà-
ria per buscar solucions abans 
que sigui massa tard. Ja fa temps 
que l’Ateneu va deixar un local 
contigu llogat, al número 12 de 
Pau Claris, i ara, l’altre espai 
que mantenen llogat davant la 
seu social, al número 9, al costat 
del col·legi Sant Josep de Calas-

L’Ateneu Popular de Ponent 
apujarà 15 € la quota de soci
Voten en assemblea aquesta mesura per no haver de deixar un local llogat

ENTITATS CIUTADANES

sanç i amb un cost d’uns 8.000 
euros a l’any, estava al punt de 
mira. 

Entre altres propostes, es 
tractava de deixar aquest espai i 
reagrupar totes les activitats a la 
seu social. Al final, l’assemblea 
va votar mantenir el local, ai-
xò sí, augmentant quinze euros 
la quota individual al miler de 
socis. La tarifa actual de soci 
individual se situa entorn dels 
50 euros anuals.

n L’any del 40 aniversari, des 
de l’Ateneu continuen fent 
equilibris amb el pressupost, 
que actualment supera els 
300.000 euros. “En els últims 
anys hem tingut moltes des-
peses, des de l’ascensor fins 
als lavabos adaptats, incloent 
la regularització laboral de 
tots els professionals que tre-

ballen a l’entitat”, va recor-
dar el president. I amb molt 
poques subvencions. “La 
Paeria ens dóna uns 6.000 
euros, però en paguem ja 
5.000 per l’IBI”, va criticar 
Soriano-Montagut, preocu-
pat també per la falta de re-
lleu generacional, un altre 
gran repte de l’Ateneu.

‘Equilibris’ amb el pressupost

FiraTàrrega 
reflexiona sobre 
la societat 
contemporània
Amb l’obra ‘The Half’, 
de Foradelugar

TEATRE ASSAJOS

Mónica Mar i Arnau Vinós van assajar ahir a Tàrrega l’obra ‘The Half’.

SEGRE TÀRREGA
❘ TÀRREGA ❘ La companyia Fora-
delugar, vinculada a Verdú, va 
oferir ahir una mostra de l’es-
pectacle de carrer visual i poètic 
amb The Half, que es veurà a la 
pròxima edició de FiraTàrrega 
i que va servir per inaugurar 
la temporada d’assajos del pro-
grama Suport a la Creació. Els 
membres de la companyia, Ar-
nau Vinós i Mónica Mar, van 
explicar que l’obra, en què pre-
domina el text, està inspirada 
en el poemari Cante cósmico 
de l’escriptor i filòsof Ernesto 
Cardenal. L’espectacle se situa 
en una estructura que simula 
mig univers, dissenyada per 
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l’escenògraf Llorenç Corbella, 
en la qual dos personatges apa-
rentment contraposats exploren 
els equilibris i desequilibris de 
la societat contemporània. The 
Half és una producció de Fira-

Tàrrega amb la col·laboració del 
Teatre Foment de Juneda i el Te-
atre de l’Escorxador de Lleida, i 
s’escenificarà a FiraTàrrega tant 
de dia com de nit. Així mateix, 
la companyia ja va participar 

en el certamen l’any 2014 amb 
El rei Gaspar. El programa Su-
port a la Creació de FiraTàrrega 
presenta aquest 2019 catorze 
propostes i ha programat dotze 
assajos oberts.

TEDxLleida 
reuneix demà 
vuit personalitats 
a la Panera
Marc Marzenit i Lily 
Brik, entre els ponents

CONFERÈNCIES

❘ LLEIDA ❘ El Centre d’Art la Pa-
nera acollirà demà a partir de 
les 15.30 i fins a les 21.00 la 
quarta edició de TEDxLlei-
da, una jornada que uneix 
diverses conferències de di-
ferents personalitats en què 
cada participant oferirà la se-
ua particular visió del món. 
En aquesta ocasió els elegits 
són el DJ de Mollerussa Marc 
Marzenit, l’artista lleidatana 
Lily Brik, l’enginyer Rafael 
Roman, l’activista feminista 
Alba Alfageme, la professo-
ra d’ESADE Marta Grañó, 
l’expert en cultura massai 
Kalunze Mollel, la biòloga 
Coral Regí i una jove estu-
diant de l’Institut Torre Vi-
cens, en representació de 
l’escola. Aquesta iniciativa 
és la germana petita de les 
conferències TED Talks i to-
tes dos són conegudes per 
divulgar posteriorment les 
ponències en vídeo a través 
de YouTube. Les inscripcions 
costen 30 euros a la pàgina 
web www.tedxlleida.com.

Troba la seua 
besàvia gràcies a un 
film de Coixet

CINE

❘ BUENOS AIRES ❘ Hi ha notícies 
sorprenents i després hi ha 
aquesta. L’argentina Nor-
ma Graciela ha descobert la 
identitat de la seua besàvia 
buscant el seu nom a Google, 
gràcies a la pel·lícula d’Isa-
bel Coixet Elisa y Marcela. 
Per si fos poc, es tracta de la 
protagonista del film, que va 
trencar esquemes a l’Espanya 
del 1901 quan va aconseguir 
casar-se amb una altra dona.

Barbal col·labora en 
‘L’Illa dels tresors’ 
amb 14 autors més

LITERATURA

❘ BARCELONA ❘ Quinze escriptors 
catalans han creat el llibre 
de contes L’Illa dels tresors 
per homenatjar el centenari 
de les biblioteques públiques 
de Catalunya. Es tracta d’un 
projecte de textos inèdits que 
es repartirà gratuïtament als 
usuaris a partir de l’11 de 
juny i en què ha participat la 
lleidatana Maria Barbal al 
costat de Sebastià Bennasar, 
Xavier Bosch, Màrius Serra, 
Albert Sánchez Piñol i Sílvia 
Soler, entre d’altres.N
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