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COMARQUES

Josep Minguell finalitza els
frescos del temple de Santa
Maria de l'Alba de rarrega
El conj unt iniciat fa 17 anys fa més de 1.000
metres quadrats i és un deis més grans del món
Timega
ORIOL BOSCH (ACN)
L'artista Josep Minguell va culminar ahir els murals al frese del
temple gotic de Santa Maria de
I'Aiba de Tfmega. Es tracta d'un
conjunt de 1.014 metres quadrats iniciat fa 17 anys que s'ha
convertit en un deis més grans
del món, equiparable al de la Capella Sixtina de Roma. Minguell
va destacar que ahir donava les
"darreres pinzellades i em trec de
sobre el pes de l'obra" pero a partir d'aquí comen~ara un procés
per adequar l'església per tal que
es puguin contemplar els frescos.
Esta previst que la inauguració es
fac1 el proxim 14 de maig, coincidint amb la Festa Major de la localitat. Els murals narren escenes
bíbliques i en tot s els t emes hi ha
com a teló de fons el paisatge de
I' Urgell.
Quan al 2006 va com en~ar a
pintar el conjunt de la Resurrecció en una part de l'església de
Santa Maria de I'Alba, Josep Minguell pensava que seria el primer
i últim frese que faria al t empla,
ja que era una obra molt gran,
de més de 200 metres quadrats.
Aquell primer treball pero, va donar peu a fer un "conjunt simetric" que abast aria també les voltes de la nau central del temple.
Ara, 17 anys després, esta culmi-

Jornada
sobre poda
d 'oliveres a
Tremp
Aquesta setmana, 16 persones
han participat en una nova acció formativa organitzada per
I'Ajuntament de Tremp en el
marc del seu dispositiu d'inserció sociolaboral del programa
Treball als Barris. La jornada de
cinc hores ha anat a carrec deis
tecnics de I'IRTAAntonia Ninot i
J.M. Ferré i s'ha centrat en oferir coneixements practics per
podar olivera vella i poda de
formació. La finalitat d'aquest
curs de és formar en la tecnica
de la poda, alhora que afavorir
el contacte directe entre persones que busquen feina .

Vielha es
dotara d'una
nova pista
poliesportiva
exterior

FOTO: Oriol Bosch (ACN) / L'artista Josep Minguell donant ahir les darreres pinzellades als murals en frese
nant el projecte i haura "afrescat"
t otalment el temple barroc.
Minguell va explicar que quan
es fa un conjunt tant gran cal un
guió, com si es tractés d' una peHícula. El relat que es pot veure
a Santa Maria de I'Aiba comen~a
amb la creació de món, segueix
amb Cafn i Abel, Noé i els grans

patriarques bíblics.
Després hi ha un tema de llum
que dóna peu a la Nativitat i a la
Resurrecció i finalment, al presbit eri, que és la darrera part que ha
pintat, s'hi troba una aHegoria a
la llum de primera hora del matí,
la llum de l'alba o la "llum de l'esp e ra n~a". En t ots els t emes, Min-

guell ha situat com a teló de fons
el paisatge de I' Urgell, amb els
seus vegetals i un clara evocació
a la naturalesa. El•conjunt supera
els 1.000 metres quadrats, i segons !'artist a en aquest s 17 anys
calcula que haura fet servir moltes tones de morter de ca l~ i algun
camió de sorra de marbre .

Balaguer convoca
novament el Concurs
de "Flors als balcons,
La Paeria de Balaguer organitza
el Se Concurs " Fiors als balcons"
per tal de guarnir els balcons i
jardins de la ciutat i fer l'entorn
més bell i agradable. El concurs
se celebrara del 23 de maig a 1'1
dejuny.
Es mantenen les mateixes categories de l'any 2021: Balcons
del Centre Historie, Balcons de
Balaguer, Jardins i aparadors de
botigues o establiments públics
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i, com a novetat, aquest any
la Paeria obsequiara amb una
planta de flor als 150 primers
inscrits Les persones interessades es poden inscriure de 1'1
al 14 de maig a la pagina web
de la Paeria de Balaguero, presencialment, al punt d' inscripcions de la casa de la Paeria . La
iniciativa del consistori vol omplir els carrers de Balaguer de
color i alegria.
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Aquesta setmana han comen~at les obres per a
construir la nova pista
poliesportiva exterior de
Vielha. Aquest nou equipament esportiu estara
situat al carrer del Puntet,
al costat de l'actual pista
de padel, complementant
l'oferta d'instal·lacions esportives municipals que hi
ha en el municipi, juntament amb el Palai de Geu,
el Palai d'Esports, el Centre Polivalent i la pista de
frontó, segons informa ahir
I'Ajuntament de Vielha.

Mostra
permanent
de bonsais a
Balaguer
La Paeria de Balaguer ha signat un conveni amb el balaguerí Pepito Alos per fer una
mostra permanent de bonsais
al claustre de Sant Domenec.
Per poder fer ús de l'espai s'ha
signat un conveni amb el Bisbat
i s'ha demanat autorització al
Departament de Cultura, que
ha limitat la presencia deis arbrets a l'espai adjacent a les paret s del claustre. La Paeria, per
la seva banda, ha fet construir
unes taules especia ls amb uns
cordills protectors.

