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Cervera ja es prepara per
acollir la capitalitat de
la Cultura Catalana
Cervera
JUDIT CASTELLÀ
Cervera treballa des del 10 de
febrer per ser la capital de la cultura catalana, convertint-se en
la ciutat més petita en ser-ho. El
projecte, de gran envergadura,
és encapçalat per un comissionat
tècnic format per la Carme Bergés, directora del Museu Comarcal de Cervera; l’Estefania Balcells, directora del Conservatori i
el Marc Comas, agent extern que
ja ha treballat en altres capitals
de cultura com la de Vic.
La primera feina del comissionat va ser reunir-se amb totes les
entitats del poble per exposar-los
el projecte i que hi aportessin la
seva col·laboració. “S’ha creat
una comissió de seguiment amb
un representant de cada entitat
perquè és inviable reunir-se amb
tots els membres” explica Carme
Bergés, directora del Museu Comarcal de Cervera. Així mateix,
un dels aspectes més importants,
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El món cultural dóna el seu
últim adéu a la diva Caballé
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i dels primers que s’ha fet, ha estat buscar el finançament, tant
públic com privat.
El primer projecte en què s’està treballant és en el de la inauguració, que se celebrarà el 19 de
gener, i que asseguren “serà sorprenent”. En molts d’ells, el Conservatori de Cervera hi tindrà una

ri de les Corts per acomiadar la
soprano. La família ha anunciat
que està preparant un funeral
per a les pròximes setmanes en
una església barcelonina.

forta presència, segons explica la
seva directora, Estefania Balcells,
qui assegura que “intentem jugar
amb totes les disciplines per captar nous públics i fidelitzar els que
ja tenim”.
La voluntat del Comissionat és
estendre les activitats per les diferents localitats de la Segarra.

Recital del
pianista Vladímir
Ashkenazy a
l’Auditori
El llegendari pianista i director
d’orquestra rus va visitar ahir
per primer cop Lleida i l’Auditori
Municipal Enric Granados on va
oferir un concert en què va dirigir l’Orquestra de Cadaqués en
el seu 30è aniversari. També va
estar acompanyat per la jove promesa del piano, Denis Kozhukhin.

Desenes de persones, entre
elles el ministre de Cultura, José Guirao, es van apropar ahir
a la capella ardent de Montserrat Caballé, situada al Tanato-

FOTO: BML / La banda lleidatana al municipi de Tarragona

La Banda Municipal publicita
a Falset el festival Fem Banda
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Falset ha acollit aquest cap de
setmana la 37a Trobada de Bandes de Catalunya en la qual van
participar més de 1.800 músics
provinents de tota Catalunya,

entre ells la Banda Municipal de
Lleida, que va aprofitar l’esdeveniment per promocionar el Fem
Banda, que se celebrarà a Lleida
del 4 al 7 de juliol del 2019.

