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Cimera d’entitats
per debatre sobre
la cultura a Lleida
a La Plataforma d’Entitats Culturals de Lleida reclama la

creació d’una comissió municipal de cultura a la Paeria
David Marín
LLEIDA

La Plataforma d’Entitats
Culturals de Lleida celebra
aquest dissabte una jornada de treball per debatre
les dificultats i reptes que
presenta l’activitat cultural a la ciutat, i llançar una
sèrie de propostes perquè
les administracions les
tinguin en compte.
Una de les idees que els
organitzadors de la jornada posaran sobre la taula
serà la creació del consell
municipal de cultura a la
Paeria, on entitats i ciutadans puguin tenir representació directa amb
l’Ajuntament i els diversos grups municipals en

La xifra

—————————————————————————————————

60

persones, aproximadament,
participaran en la jornada
que ha convocat la Plataforma d’Entitats Culturals.

el moment de debatre les
polítiques i les actuacions
culturals de la Paeria,
com ja funcionen en altres àmbits de l’organització municipal.
A la jornada hi participaran uns seixanta ciutadans relacionats amb el
sector de la cultura i representants d’entitats i asso-

Un plataforma
per coordinar
el sector
—————————————————————————————————

La plataforma d’entitats que
promou la jornada es va presentar el mes d’octubre passat. La formen l’Ateneu Popular de Ponent, els Castellers
de Lleida, el Centre Excursionista de Lleida, el Cercle de
Belles Arts de Lleida, el Centro Latinoamericano de Lleida, la Coral Shalom, la Fundació Orfeó Lleidatà, el Grup
Cultural Garrigues, el Grup de
Recerca de Cultura Popular
de Ponent, l’Associació Cultural Lo Sotrac, Òmnium Ponent-Lleida i Sícoris Club.

Diversos representants de la Plataforma d’Entitats Culturals de Lleida el dia de la seva
presentació en societat, l’octubre passat ■ ARXIU

ciacions. Durant el matí
de dissabte, treballaran
de manera paral·lela en
grups sectorials: arts escèniques, arts visuals, música, lletres i cultura popular. Analitzaran cadascun
d’aquests àmbits posant
de relleu les dificultats i
reptes en què es troben,
quines són les prioritats

que en cada àmbit caldria
aconseguir a curt termini,
i quines mesures concretes s’haurien de prendre
per aconseguir-ho.
El debat continuarà a
la tarda, amb una sessió
conjunta on es posarà en
comú tot el treball dels diferents grups, i es redactarà un document amb

propostes concretes per
presentar a la ciutat. La intenció del sector és que la
Paeria s’obri a la creació
del consell municipal de
cultura i que des d’allà es
puguin debatre i implementar les propostes sorgides del debat. Encara que
no es creï el consell, mantindran les propostes. ■

Tornen la verge
de les Esplugues
a La col·loquen a l’església al cap de 38 anys

d’estar-la guardant els veïns per por que fos robada
ACN

La talla romànica de la marededéu de les Esplugues
va quedar instal·lada definitivament ahir a l’església parroquial de Sant Miquel de Conques, després
de les tasques efectuades
en les darreres setmanes
per adequar l’espai a la capella lateral esquerra de
l’església i de la restauració del conjunt artístic.
Des de fa 38 anys, la talla
romànica estava custodiada pels veïns i la guardaven a casa seva per protegir-la de robatoris.
La talla, venerada des
d’època medieval, és de
fusta policromada d’autor
desconegut, fa uns 60 cm
d’alt i està datada a principis del segle XII. L’any
1999 va ser restaurada i se
li va retornar l’aspecte original. Els veïns han expli-
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La talla està protegida per una vitrina ■ ACN

cat que el lloc idoni per a la
verge és l’església però fins
ara no disposava de les
mesures de seguretat idònies. L’acord entre el Bisbat d’Urgell, l’Ajuntament
d’Isona i Conca Dellà i els
veïns ha permès la installació de la talla romànica a
la capella de la Mare de

Déu del Roser de l’església
del poble. La talla ha quedat col·locada en una vitrina feta de vidre, a dins de
la capella. Aquesta vitrina
disposa d’un calaix interior amb material absorbent, per tal de minimitzar les fluctuacions ambientals d’humitat. ■

