
El Centre d’Art la Panera ofereix 
una sessió formativa de 0 a  
hores on tots els participants tre-
ballaran la forma de descobrir 
processos creatius d’arts visuals 
que fomentin el desenvolupa-
ment personal, l’autodetermina-
ció i les relacions interpersonals. 
Es tractarà estratègies de me-

diació cultural que puguin trans-
formar els projectes culturals en 
experiències més inclusives i in-
dagar en les propostes d’art con-
temporani que ja treballen en els 
processos col laboratius.

El curs va dirigit a professio-
nals de l’àmbit social interessats 
a realitzar projectes ar stics en 

els seus contextos de treballs 
per fomentar la inclusió social. 
Aquests projectes col laboratius 
permeten que les mateixes per-
sones siguin les que liderin les 
transformacions del seu entorn 
directe, aportant valor a la seva 
comunitat. La formació anirà a 
càrrec d’Amanda Robledo, doc-
tora en Belles Arts per la UC . 
ambé és cofundadora de l’enti-

tat cultural Pedagogías Invisibles, 
des d’on treballa en l’actualitat al 
voltant de les pràctiques ar sti-
ques col laboratives promovent 
projectes d’art educació. 

Formació d’arts visuals al 
Centre d’Art la Panera per 
descobrir processos creatius
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El Segre de Negre va comen ar 
ahir la seva segona edició, que 
continuarà i clourà avui.

rganitzat per Pagès Editors, 
es tracta d’un festival que té com 
a objectiu apropar la novel la ne-
gra i criminal al públic en general, 
fomentant la trobada entre les 
veus més significatives del gène-
re i els lectors i, al mateix temps, 
promoure la divulgació d’una ac-
tivitat tan enriquidora per a la so-
cietat com és la lectura. 

A més d’un concurs de micror-
relats #micronegre i d’un taller 
d’escriptura a càrrec del periodis-
ta i escriptor avid arín, es va 
celebrar ahir una taula rodona, 
amb Jordi de Manuel, Pep Coll, 
Andreu ar n i argarida Arit-
zeta, condu t per Sebastià Ben-
nassar.

Avui, a més del taller a càrrec 
de avid arín, tindrà lloc la pre-
sentacio de les últimes novetats 
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a ornada del estival l 
egre de egre  am  el film 
 l om ra de la m n anya

de novel la negra amb Alexandra 
Cuadrat, Gemma Artasu, Esther 

ila, ngel allverdú i Ramon 
Usall, condu da per Ramona Solé. 

A l’Aula agna de l’IEI Emili 
Bayo presentarà els llibres de a-
víd arín, Salvador Balcells, Fàti-
ma Llambrich i Josep . uinta-
na.

A la tarda es farà una taula ro-
dona de literatura i cinema amb 
Anna a illalonga, Judit Cole-
ll, Neith Sen s i Charo onz lez. 
Es projectarà el film A l’Ombra 
de la muntanya i tot seguit s’ho-
menatjarà a l’IEI  l’escriptora Isa-
bel-Clara Simó, amb qui conver-
sarà Lloren  Capdevila. 
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Una cercavila pels carrers d’Es-
terri d’ neu va posar el punt fi-
nal a la formació en dansa a les 
escoles Bressol, Primària i Se-

cundària), organitzada pel Festi-
val ansàneu que va comen ar 
el 9 de maig i que va finalitzar 
ahir  de juny. 

Dansàneu mostra les danses 
pallareses als més petits
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En el marc de la Setmana Inter-
nacional dels Arxius, l’Arxiu is-
tòric de Lleida presenta l’exposi-
ció 65 anys de l’arxiu Històric de 
Lleida, en una mostra que es po-

drà visitar del  al  de juny en 
què es podrà veure la documen-
tació històrica present a l’arxiu. 
El 9 de juny hi haurà visites guia-
des a les 0 i a les .00 hores.

Exposició sobre els 65 anys 
de l’Arxiu Històric de Lleida 
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