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FESTIVALS DANSES I MÚSIQUES TRADICIONALS

ACTIVITATS EDUCACIÓ

Kepa Junkera, Carles Belda
i Sanjosex, al Dansàneu

També sonarà ‘Cants i danses del Llibre Vermell de Montserrat’
|| Se celebrarà de l’1 al 9 de juliol i també amplia escenaris
IEI

R. BANYERES

❘ LLEIDA ❘ La 26a edició del Dansàneu, que se celebrarà de l’1
al 9 de juliol a Esterri d’Àneu,
comptarà amb les actuacions
de Kepa Junkera & Sorginak (8
de juliol, Santa Maria d’Àneu,
5/10 €); Carles Belda & Sanjosex amb el seu espectacle Càntut (7 de juliol, Santa Maria
d’Àneu, 5/10 €); l’espectacle
Cants i danses del Llibre Vermell de Montserrat (6 de juliol, església de Sant Vicenç
d’Esterri d’Àneu, 20.30 hores,
5/10 €) o la big band Rufaca
Folk Jazz Orchestra que inaugurarà el certamen amb 24
músics a l’escenari l’1 de juliol
de la plaça Major de València
d’Àneu (20.30 h) i a l’endemà
a Món Natura Pirineus de Son
del Pi (20 h). Són només algunes de les quaranta activitats
organitzades en aquesta edició
que busca renovar-se barrejant música i dansa i reivindicar el patrimoni de les Valls
d’Àneu. Per això, el festival se
celebrarà als municipis d’Esterri d’Àneu, Alt Àneu, Espot
i la Guingueta. Així mateix,
s’hi incorporen com a subseus
les esglésies de Sant Pere de
Sorpe, Sant Just i Sant Pastor de Son, Sant Joan d’Isil o
Sant Vicenç de Esterri, a més
de Santa Maria d’Àneu, a la
Guingueta, on l’any passat ja
es van celebrar els espectacles
centrals del festival. A més,

Nova edició de la Festa
del Llibre Gegant
d’Alpicat aquest dissabte
❘ ALPICAT ❘ Alpicat celebrarà
aquesta dissabte, 3 de juny,
la divuitena edició de la Festa del Llibre Gegant a partir
de les 17.00 hores a la plaça
interior del Casal. En aquest
certamen, un grup de professionals del dibuix il·lustrarà els contes dels nens que
vulguin participar en la confecció d’un llibre gegant. El
conte serà inventat, de temàtica lliure i amb una extensió
màxima d’un full A4.
A partir de les 18.00, s’oferirà als nens i nenes participants un berenar amb coca i
xocolate, i a les 19.00 a tots
plegats podran gaudir de
l’actuació de l’agrupació de

L’IEI va acollir ahir la presentació de la 26a edició del Dansàneu.

LES CLAUS

El festival. Dansàneu passa de celebrar-se durant cinc dies
a l’entorn de Sant Joan a nou dies, de l’1 al 9 de juliol. També
s’han ampliat les seus i s’hi inclouen diversos municipis de les
Valls d’Àneu, a més d’Esterri d’Àneu.
Lleida TV. La cadena televisiva del Grup SEGRE retransmetrà
els espectacles de Rufaca Folk Jazz Orchestra (24 músics en
directe), Esbart Marboleny de les Preses (dansa i música) i Kepa Junkera & Sorginak (trikitixa).
com cada any, hi haurà classes
de dansa i músiques populars.
Així mateix, ahir va començar
també la Setmana de Dansa a
les escoles a Esterri d’Àneu. El

president del Consell Cultural
de les Valls d’Àneu, Ferran Rella, va augurar que es viurien
“moments carregats de màgia
intensa”.

Última ‘jam session’ de Viktorija Pilatovic
❘ LLEIDA ❘ El cicle de jam session mensuals al bar La Pinta de
Lleida oferirà avui a partir de les 21.00 h la darrera sessió
de la temporada. Com és habitual serà protagonitzada per
la veu de Viktorija Pilatovic, que actuarà acompanyada
de Joan Vicens (saxo tenor), Xavier Monge (piano), Ignasi
González (contrabaix) i Roger Gutiérrez (bateria). L’entrada és gratuïta.

Esmenes pel Castell de València d’Àneu
❘ VALÈNCIA D’ÀNEU ❘ Els senadors d’ERC Anna Azamar i Bernat
Picornell, i la senadora del PDeCAT Mayte Rivero es van
reunir ahir amb el president del Consell Cultural de les
Valls d’Àneu, Ferran Rella, per fer seguiment de les esmenes
als Pressupostos per rehabilitar el conjunt patrimonial del
Castell de València d’Àneu.

ART GUARDONS

PATRIMONI

Premien
l’aposta per la
cultura de la
Fundació Sorigué

FUNDACIÓ SORIGUÉ

Reconeguda ahir a
la Nit del Galerisme
❘ BARCELONA ❘ Els Premis GAC
2017 – X Nit del Galerisme
van premiar ahir la Fundació
Sorigué en la categoria de colleccionisme. En aquesta ocasió,
el jurat va reconèixer la “vocació de retorn a la societat del
grup empresarial Sorigué que,
des de l’any 2000, impulsa activitats socioeducatives i aposta decididament per la cultura
contemporània. La seua és una
col·lecció d’obres singulars d’artistes especialment reconeguts
en la manera de posar en relleu
els aspectes essencials de l’existència humana”.
Aquests guardons tenen com
a objectiu potenciar el paper di-

vent de l’Escola Municipal
de Música d’Alpicat. També
s’ha previst una plantada dels
gegants d’Alpicat, Manelic i
Núria, i l’exposició dels llibres gegants d’edicions anteriors. Així mateix, durant
tota la tarda els nens podran
pintar un mural decoratiu.
La Festa del Llibre Gegant
està organitzada per l’ajuntament i la biblioteca Sant
Bartomeu amb el suport de
la Diputació de Lleida, l’Institut d’Estudis Ilerdencs, Biblioteques Públiques de Catalunya, l’Escola d’Art Municipal Leandre Cristòfol i
l’Escola Municipal de Música
d’Alpicat.

Foto de família dels guardonats, amb el matrimoni Sorigué (centre) i Ana Vallés (3a per la dreta, 2a fila).

fusor i emprenedor de les galeries d’art de Catalunya i posicionar-les com a centres del
mercat artístic i de promoció
dels creadors. A més, l’artista
Perejaume i la galerista Maria-

na Draper van rebre els premis
Honorífics (Banc de Sabadell).
Altres guardonats van ser dos
exposicions de Carlos Saura i
Carlos Pazos; la galeria Àngels
Barcelona, Mar Arza (artista

emergent - premi DKV), Bea Espejo (crítica), Time Out (mitjà
de comunicació) i la Fundació
Museu Jorge Oteiza (comissariat) per La desocupación del
espacio.

Les esglésies
de Vilanova
de l’Aguda i
Preixana, BCIN
❘ MADRID ❘ El BOE va publicar
ahir la declaració com a Bé
Cultural d’Interès Nacional (BCIN) en la categoria
de monument històric de
l’església de Santa Maria, a
Preixana, i va delimitar-ne
l’entorn de protecció. També
va publicar la declaració de
la màxima protecció patrimonial, en la categoria de
monument històric, per a
l’església de Sant Salvador
de Vilalta, a Vilanova de
l’Aguda i va delimitar-ne
l’entorn de protecció. Aquesta última es troba al poble de
Vilalta del municipi de Vilanova de l’Aguda. L’origen
d’aquesta església era la capella de la mansió senyorial
de Vilalta. L’actual església
va ser construïda entre els
anys 1812 i 1813.

