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Arrenca el projecte ‘Biblioteques 
amb DO’, que apropa la cultura 
del vi amb activitats literàries
Nou biblioteques de Lleida s’adhereixen a la iniciativa

Aquesta sisena edició 
ha augmentat un 24% la 
participació respecte el 
2017.

Lleida
REDAcció
Un total de 66 biblioteques ca-
talanes, nou d’elles lleidatanes, 
participen enguany en la sise-
na edició de Biblioteques amb 
DO, un projecte que té l’objectiu 
d’apropar la cultura del vi de cada 
territori mitjançant llibres, activi-
tats diverses i tallers infantils.

L’edició del 2018 incrementa 
un 24% la participació respecte 
a l’any passat i en total hi ha pre-
vistes un total de 368 activitats 
culturals. A les comarques lleida-
tanes, el projecte promocionarà 
durant el mes de febrer els vins 
DO Costers del Segre. Les nou bi-
blioteques que s’han adherit al 
projecte són: la Biblioteca Josep 
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Lladonosa i Pujol d’Alguaire; la Bi-
blioteca Joan Maluquer i Viladot 
d’Artesa de Segre; la Biblioteca 
Tirant lo Blanc de Belianes; la Bi-
blioteca Comarcal Josep Finestres 
i Monsalvo de Cervera; la Biblio-

teca Margarida de Montferrato 
de Balaguer; la Biblioteca Joan 
Duch de Juneda; la Biblioteca Co-
marcal Jaume Vila de Mollerussa i 
la Biblioteca Pública Maria Barbal 
de Tremp.

La Biblioteca Pública de Lleida va 
inaugurar ahir l’exposició 16 per-
sonatges que meravellen i... Mi-
guel de Cervantes, que serveix 
per homenatjar l’escriptor en el 
marc dels actes del quart cente-
nari de la seva mort. La mostra, 
produïda per Acción Cultural 
Española, té com a objectiu in-
troduir-nos al món de ficció de 
Cervantes a través dels seus per-
sonatges i convidar-nos a llegir 

les seves obres. Es podrà visitar 
al Claustre de l’Hemeroteca de 
la biblioteca fins al proper 31 de 
març. Paral·lelament, ahir a la 
tarda va tenir lloc la conferèn-
cia Un paseo por Cervantes de 
la mano de sus personajes, que 
va anar a càrrec de Rosa Navarro 
Durán, comissària de l’exposició. 
L’acte d’inauguració va comptar 
amb la presència de la Regidora 
de Cultura, Montse Parra.

La Biblioteca Pública 
inaugura la mostra 
dedicada a Cervantes
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Obres de Mozart 
o Beethoven per 
a tota la família a 
CaixaForum Lleida
CaixaForum ofereix avui a les 
18.00 hores una nova pro-
posta musical per a tota la 
família. L’activitat, titulada 
Vents! Véns?, comptarà amb la 
presència de l’Orquestra Simfò-
nica Camera Musicae, que amb 
vuit solistes de vent, ens convi-
darà a un viatge sensorial amb 
obres de Mozart o Beethoven.

La sala 1 del Teatre de l’Escorxa-
dor es va omplir de gom a gom 
en la presentació al públic de La 
Temporada d’arts escèniques de 
Lleida que oferirà als lleidatans 63 
espectacles fins al juny al Teatre 
de la Llotja, a l’Escorxador, Espai 
3 (Julieta Agustí) i al Cafè del Tea-
tre. Amb el títol LaTemporada. 
Manual d’ús, Corbella i els actors 

lleidatans Enric Blasi (La Baldu-
fa) i Ramon Molins (Zum Zum 
Teatre) va desgranar tots els es-
pectacles per tal que el públic 
els pogués conèixer de primera 
mà. En el marc de la sessió, els 
espectadors van ser obsequiats 
amb una entrada doble per as-
sistir a un dels espectacles de la 
programació.

La Temporada oferirà una 
seixantena d’espectacles i 
concerts fins al mes de juny
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