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El temple de Rosselló quedarà
lliure de runa en deu dies

El CINC, cine infantil
en català, ja arriba
a 45 localitats

Confien a poder entrar ja demà a treballar a l’interior de l’edifici

itmar fabregat

j.b.

❘ rosselló ❘ Els operaris que estan
treballant en el desenrunament
de l’edifici de l’església parroquial de Rosselló, després de
l’enfonsament del campanar
el passat 29 de gener, calculen
que el temple podria quedar net
de runa en uns deu dies. Així
ho va confirmar ahir l’alcalde
d’aquest municipi del Segrià,
Josep Abad, que va assenyalar
que “aproximadament entre
dimecres o dijous de la propera setmana creiem que l’edifici
quedarà ja lliure de pedres i runa”, si segueixen els treballs de
neteja al ritme actual.
En aquest sentit, Abad va afegir que “ara estan en ple procés
de consolidació de les parets i
murs que queden drets i tapant
les zones construïdes amb tova”.
Es tracta d’una fase fonamental
per poder entrar amb seguretat
a l’interior de l’edifici i poder
continuar així amb el desenrunament. Abad va assenyalar sobre això que segurament demà
dimecres els operaris ja podran
entrar a treballar a la nau central del temple.
D’altra banda, l’alcalde va valorar el fet que la conselleria de
Cultura de la Generalitat s’ha
compromès a sufragar el cost
dels estudis per saber l’abast
dels danys patits per l’església i
l’avaluació de quant costaria la
reconstrucció de l’edifici, com
va avançar SEGRE dissabte
passat.
Abad va agrair aquesta primera implicació ja que ni l’ajuntament ni el bisbat de Lleida –
propietari del temple– compten amb recursos per fer front
a un nou edifici o la restauració
de l’actual, amb la façana i la
coberta d’una nau lateral danyades per l’ensorrament del
campanar.

❘ barcelona ❘ El cicle CINC de
cine infantil en català que impulsa la Generalitat ja arriba aquest any a 45 localitats,
amb projeccions a Lleida a la
capital del Segrià (Funatic) i
a Agramunt, Balaguer, Bellpuig, la Seu d’Urgell, Solsona, Tàrrega, Tremp i Vielha,
i també a Mequinensa. El cicle va reunir el 2015 60.000
espectadors.

conferències

Cicle al CaixaForum
sobre espies en les
guerres del segle XX

Treballs de consolidació de murs i parets, ahir a l’església parroquial de Rosselló.
acn

L’alcalde de Montgai, Jaume Gilabert, ahir comprovant les obres.

Avancen les obres
al campanar de
Montgai
n Avancen a bon ritme les
obres de restauració del
campanar de l’església de
l’Assumpció de Montgai
(Noguera), que van començar a finals d’octubre
i que es preveu finalitzar
a començaments de març.
Aquesta torre, de mitjans
del segle XVIII, és amb
40 metres el campanar
més alt de la Noguera i
dels més grans de Catalunya. L’actuació compta amb 112.000 euros de
pressupost.

❘ Lleida ❘ CaixaForum Lleida
oferirà a partir de demà el
cicle de conferències De Mata Hari a Snowden: l’espionatge en les guerres del segle
XX, amb quatre xarrades a
càrrec de quatre historiadors.
El catedràtic d’Economia de
la Complutense de Madrid
José Luis García Delgado
obrirà el cicle amb Europa en
la Guerra del Mundo (19.00
h, 4€).

música

Hollywood, amb una
estàtua del guitarra
de Motörhead
❘ los angeles ❘ L’artista Travis
Moore esculpirà una escultura de Lemmy Kilmister, el
guitarra de Motörhead, mort
el 28 de desembre passat
als 70 anys a conseqüència
d’un càncer. Aquesta estàtua serà totalment realista
i estarà ubicada davant del
bar preferit de Lemmy, el
famós Rainbow Bar & Grill
de Sunset Boulevard, a West
Hollywood.

lleonard delshams

cine activitats

Taller d’animació al Magical
per a l’Animac 2016
❘ Lleida ❘ El dibuixant, il·lustrador i dissenyador gràfic lleidatà Carles Porta imparteix durant aquesta setmana un taller
d’animació audiovisual amb
alumnes de segon curs d’Il·lustració de l’Escola Municipal de
Belles Arts Leandre Cristòfol a
les instal·lacions del centre de
producció audiovisual Magical
de Lleida, a Gardeny. Es tracta
d’un dels tallers previstos entre les activitats paral·leles de
la pròxima edició de la Mostra
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de Cinema d’Animació de Catalunya Animac, que se celebrarà
del 25 al 28 de febrer a Lleida.
Cada alumne crearà dos personatges que actuaran d’alter ego
dels que participin en una instal·lació interactiva al vestíbul
de la Llotja. Aquesta activitat
coincideix també amb el programa de la setmana cultural de
l’escola, batejada com Setmana
Rosa, amb tallers, conferències i projeccions des d’ahir i fins
divendres.

L’artista Carles Porta, dret a l’esquerra, ahir en ple taller audiovisual al Magical de Lleida.

