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El conseller de Cultura i l'alcalde de Tremp inauguren el nou 
Espai Cultural La Lira  

 

El conseller de Cultura, Ferran Mascarell, i l’alcalde de Tremp, Víctor Orrit, han inaugurat aquesta 

tarda l’Espai Cultural La Lira de la capital del Pallars Jussà. El nou espai, que substitueix un antic 

edifici de 1935, té l’objectiu d’actuar com a centre cultural de referència de la vida cultural i 

associativa de Tremp. Durant l’acte, de l’Orfeó de Tremp ha ofert una actuació. 

  

Durant l’acte, el conseller ha agraït “la il·lusió que expresseu els trempolins amb la inauguració de 

La Lira” i ha afegit que “aquí hi ha molta memòria, el nostre país sencer és un país de memòria de 

la gent que hi ha viscut. Aquí a La Lira és van condensar moltes de les il·lusions i esforços de la 

gent de les generacions anteriors de Tremp. Que no es perdi la memòria que aquí es condensa, 

que els joves no perdin mai la memòria que ells també acabaran tenint amb anys de records en 

relació amb aquesta sala. Diuen que quan una sala s’omple com aquesta en el dia de la seva 

inauguració és un bon símptoma per a l'èxit que tindrà” 

  

La Lira, Espai Cultural 

  

L’edifici de nova planta allotja un espai escènic modern i funcional que segueix els criteris fixats 

pel Pla d’Equipaments Culturals de Catalunya, disposa de graderia retràctil de butaques i escenari 

desmuntable  L’espai també disposa de sostre tècnic i equip de cinema digital que permet 

projectar en 3D. L’ aforament és de 348 seients. 

  

L’edifici, a més de l’espai escènic polivalent, també acollirà les instal·lacions de la futura Escola 

Municipal de Música. 

  

L’obra es va iniciar al 2008, amb l’enderroc de l’antiga Lira, i s’ha dut a terme en 4 fases. El 

pressupost total de construcció de l’equipament ascendeix a 3.910.390 €, dels quals 3.602.116 



euros han estat finançats per la Generalitat de Catalunya, i la resta per l’Ajuntament de Tremp i el 

Ministeri de Cultura. 

 

PUNT AVUI + 
 

PALLARS JUSSÀ 

Tremp estrena amb èxit el 
teatre nou 
L'afluència de públic obliga a prorrogar ‘Pedra 

de tartera' 
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El teatre de la Lira , ple en el dia de l'estrena. La sala té capacitat per a més de 250 

persones Foto: D.M. 
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Notícies de ...  

• Tremp  



Ha començat amb bon peu la nova etapa del teatre La Lira, una sala creada als 
anys trenta, en temps de casals i ateneus populars, i reconvertida durant els 
darrers anys en un teatre modern amb una acústica acurada. Pedra de tartera, 
la versió teatral de la novel·la de l'escriptora trempolina Maria Barbal, dirigida 
per Lurdes Barba i Sergi Belbel, va ser l'obra escollida per inaugurar La Lira en 
aquesta nova etapa, i l'èxit va ser aclaparador: totes les butaques ocupades en 
les tres primeres funcions, fet que va obligar l'Ajuntament a programar-ne una 
altra la mateixa setmana passada. 

La sala també funciona com a cinema, i durant aquests dies s'hi ha exhibit Les 
aventures de Tintín: el secret de l'Unicorn, la versió de Spielberg del còmic 
d'Hergé. La sala s'ha omplert amb un 80% d'espectadors de mitjana, segons 
les dades de l'Ajuntament. La sala té més de 250 places, en una població de 
sis mil habitants. Amb aquesta bona arrencada de públic, ara arriba l'hora de la 
veritat per a aquest equipament, en la construcció del qual la Generalitat, 
l'Ajuntament de Tremp i l'Estat espanyol hi han invertit 3,9 milions d'euros 
durant els darrers anys.  
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