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❘ LLEIDA ❘ La Paeria va presentar
també ahir el projecte per recon-
vertir l’antiga discoteca Larida
d’hivern en el nou Centre de
Creació d’Arts Escèniques El
Polvorí de Gardeny, que està pre-
vist que obri les portes el prò-
xim setembre després d’unes
obres d’adaptació per a les quals
s’invertiran 110.000 euros. L’al-
calde, Àngel Ros, va presentar
aquesta iniciativa recordant que
“aquest projecte entre educació,
cultura i urbanisme és una molt
bona solució a la concessió an-
terior –la discoteca– i per no ha-
ver d’enderrocar els espais sinó
aprofitar-los i convertir-los en
una fàbrica d’indústria cultural
en el sector de les arts escèni-
ques”. La primera fase d’aquest
Polvorí –un nom en honor a les
antigues dependències del com-
plex militar de Gardeny– comp-
tarà amb una planta baixa de

El centre teatral a Gardeny, al setembre
El projecte del Centre de Creació d’Arts Escèniques El Polvorí preveu una inversió
de 110.000 euros per adaptar les sales de l’antiga discoteca Larida d’hivern

Presentació ahir a l’antiga discoteca Larida d’hivern del projecte del nou centre teatral.
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580 metres quadrats i una altra
de superior de 340, malgrat que
en quedaran disponibles uns al-
tres 700 per a una futura sego-
na fase.Antonio Gómez, direc-
tor de l’Aula de Teatre, va pre-
sentar el projecte a polítics i re-

presentants del món teatral de
Lleida destacant els tres objec-
tius del centre: fomentar la cre-
ació i crear un espai de troba-
da i de reflexió cultural per a
companyies tant de Lleida com
de fora de la ciutat.

Unes40persones
s’hanpresentat
peroptar adirigir
aquest espai
■ Unes quaranta persones
han presentat ja els seus
currículums per optar a di-
rigir el nou espai teatral
del Polvorí de Gardeny, se-
gons va revelar ahir el di-
rector de l’Aula deTeatre,
Antonio Gómez, que va
afegir que durant el mes
d’abril possiblement se so-
lucionarà el procés de se-
lecció. L’alcalde, Àngel
Ros, també va destacar
que el centre ja compta-
rà aquest any amb un pres-
supost de 70.000 euros per
a activitats i va anunciar
que la Paeria tornarà a
convocar ajuts a la produc-
ció teatral perquè el sec-
tor–sobretot els alumnes
de l’Aula que surtin al
mercat professional– dis-
posi d’espais i també de
suport econòmic.

J.B.
❘ LLEIDA ❘Amb l’horitzó fixat en el
2017, quan se celebrarà el cen-
tenari de la inauguració de la
primera seu del Museu Jaume
Morera de Lleida, la Paeria con-
tinua avançant etapes per com-
plir l’objectiu desitjat de comp-
tar amb una seu definitiva per a
la pinacoteca. En aquest sentit,
ahir va donar a conèixer els pri-
mers detalls del projecte arqui-
tectònic de rehabilitació de l’edi-
fici de l’antigaAudiència Provin-
cial, a la rambla Ferran, com a
nou museu tal com va acordar
l’any passat.

L’empresa Croquis, a la qual
es va adjudicar l’octubre passat
la redacció d’aquest projecte, va
presentar-ne un avanç a la co-
missió tècnica de seguiment del
projecte per al nou Museu Mo-
rera. L’alcalde, Àngel Ros, va as-
segurar que el projecte d’ade-
quació de l’edifici estarà a punt
a finals de juny i la licitació de
les obres podria convocar-se
aquest mateix any.

Recerca de finançament
L’alcalde va afirmar amb opti-
misme que “un bon projecte
sempre aconseguirà tenir un fi-
nançament”, en al·lusió a la re-
cerca més endavant dels al vol-
tant de 4 milions d’euros que
costarà la conversió de l’edifici
en el nou Museu Morera.

La comissió tècnica, que va
comptar amb la presència de re-
presentants dels grups polítics
de la Paeria, la regidora de Cul-
tura, el director del museu, l’ar-
quitecte municipal, represen-
tants de la firma Croquis i el co-
missionat de la Paeria per a

El nou Museu Morera, sobre el paper
Ultimen la redacció del projecte arquitectònic de la pinacoteca a l’antiga Audiència de Lleida, que
estarà finalitzat al juny || Les obres de rehabilitació de l’edifici podrien licitar-se aquest any
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aquest projecte,Antoni Llevot,
va destacar sobretot la relació
i el “diàleg” que establirà l’edi-
fici amb la ciutat, ja sigui des de
la seua mateixa “connexió” amb
la rambla Ferran amb un mòdul
exterior –l’antic quiosc davant
la façana–, que es convertirà en
un punt d’informació d’activi-
tats culturals, i fins a la nova ter-

rassa, en la qual un element ar-
quitectònic en forma de prisma
substituirà l’actual coberta con-
vertint aquesta planta superior
en un “mirador privilegiat” al
Turó de la SeuVella.

Llevot va atorgar tres grans
virtuts al projecte: “Rehabilitem
un edifici, guanyem un nou es-
pai cultural per a la ciutat i ho
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Exposicions temporals

Vestíbul amb àrees polivalents en
una vista transversal de l’edifici

des del carrer de l’Audiència.
Difusiódel
projectealweb
■ La Paeria va estrenar
ahir el web museudartde-
lleida.cat per difondre el
projecte. El director del
museu, Jesús Navarro, va
dir que “l’edifici serà un
eix vertebrador d’activi-
tats ciutadanes i símbol de
la cultura de Lleida”.
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La notícia, a
Lleida Televisió

Vegeu el vídeo al
mòbil amb el codi.

fem amb uns recursos raona-
bles.”
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