
 ACTIVITATS

Hora del Conte
Nova sessió de l’Hora del Con-

デW Wﾐデﾗヴﾐ Wﾉゲ プデﾗﾉゲ Paraules bo-

niques, Dues ales, Abraça’m, La 

princesa i el pèsol i L’aneguet lleig.

Lloc: Biblioteca Municipal de Par-

dinyes. 17.30 hores.

Poetry Slam
Nﾗ┗; ゲWゲゲｷﾙ Sげ;ケ┌Wゲデ; ;Iピ┗ｷデ;デ 
que serveix de plataforma de la 

IヴW;Iｷﾙ ;ヴプゲピI; ｷ ケ┌W ヮﾗゲ; ﾉ; ヮ;-

raula sobre l’escena.

Lloc: Cafè del Teatre. 20.00 ho-

res.

‘Hoy magia’
Presentació del llibre de Toñy Cas-

ピﾉﾉﾗ MWﾉYﾐSW┣が ÓゲI;ヴ SW ﾉ; TﾗヴヴW 
Caballero i Carme Tello Casany.

Lloc: Subseu d’Els Armats de 

Lleida, carrer Enric Granados, 2. 

20.00 hores.

‘Els deportats de les 
Garrigues’
El doctor en història contempo-

rània, Josep Rubió Sobrepere, im-

parteix la conferència Els depor-

tats de les Garrigues.

Lloc: Cervià de les Garrigues.

Trobada de teatre
Cervera acull la Trobada de teatre 

de secundària de Catalunya.

Lloc: Gran Teatre de la Passió de 

Cervera. Avui i demà.

Cinema a la fresca
Projecció de la pel·lícula Mamma 

Mia! Una y otra vez en el marc de 

la Festa Major del Cogul.

Lloc: El Cogul, les Garrigues. 

20.30 hores.

 EXPOSICIONS

‘Imatges per creure’
Produïda pel MUHBA i el Museu 

de Lleida explica, amb 140 gra-

vats del lleidatà Antoni Gelonch, 

la reforma protestant i les guer-

res de religió al s. XVI a Europa.

Lloc: Museu de Lleida. Fins al 30 

de juny.

‘Cinema i emocions’
Cinema i emocions. Un viatge a 

la infància, rW;ﾉｷデ┣;S; ヮWヴ ﾉ; C;ｷ-
┝; ｷ L; CｷﾐYﾏ;デｴXケ┌W aヴ;ﾐN;ｷゲWが 
ヴWヮ;ゲゲ;が ; デヴ;┗Yゲ SW ヲンヰ ヮWIWゲが ﾉ; 
relació del cine amb la infància.

Lloc: CaixaForum Lleida. Fins al 

21 de juliol.

‘Poesia concreta. 
Joan Brossa’
Dins dels actes de l’Any Brossa, 

l’exposició Poesia concreta. Joan 

Brossa, Josep Iglésias del Mar-

ケ┌Wデが G┌ｷﾉﾉWﾏ Vｷﾉ;Sﾗデく PWピデW G;-

lerie, Lleida 1971が Yゲ IﾗﾐゲｷSWヴ;S; 
primera exposició de poesia expe-

rimental de l’Estat espanyol.

Lloc: Fundació Viladot ‘Lo Pardal’. 

Agramunt. Fins al 6 de juliol.

DE 0
Exposició amb algunes de les 

ﾗHヴWゲ SW ﾉげ;ヴピゲデ; Lｷﾉ┞ Bヴｷﾆく
Lloc: Espai Cavallers. Fins al 5 de 

maig.

‘ I la guitarra que 
no falti’
Exposició dedicada a l’escriptor 

Enric Casasses (1951), que desta-

ca com a poeta, traductor i assa-

ｪｷゲデ; ｷ ;ﾉデヴWゲ SｷゲIｷヮﾉｷﾐWゲ ;ヴプゲピケ┌Wゲ 
com la il·lustració, vessant que 

posa de manifest aquesta mostra.
Lloc: Sala Marsà, Tàrrega. Fins al 5 

de maig.

‘Catifes de ciment’
C;ピaWゲ SW IｷﾏWﾐデく Eﾉ ﾏﾙﾐ SW ﾉ; ヴ;-

jola hidràulica vol donar a conèi-

xer els orígens, la tècnica i els seus 

principals fabricants a Catalunya.

Lloc: Casa Museu Duran i 

Sanpere, Cervera. Fins al 19 de 

maig.

Any Guinovart
Exposició El primer humà va ser 

┌ﾐ ;ヴピゲデ;, comissariada per Ma-

ヴｷ; CﾉWﾗaY C;ﾏヮ┌┣;ﾐﾗ ｷ Wﾏﾏ;ヴI;-

da dins els actes de l’Any Guino-

vart..

Lloc: Espai Guinovart, Agramunt. 

Fins al 19 de maig.

‘Sakura, una mirada 
d’aquí a l’Orient’
A ヮ;ヴピヴ Sげｷﾏ;デｪWゲ SW ｪヴ;ﾐ aﾗヴﾏ;デが 
recursos audiovisuals i obres amb 

┗ﾗﾉ┌ﾏが ﾉげ;ヴピゲデ; SWH;ゲピ< C;┌ゲ Wゲ-

tableix un diàleg entre els amet-

llers i el paisatge, entre la seva 

｡ﾗヴ;Iｷﾙ ｷ ﾉ; ゲW┗; ｷﾐa;ﾐデWゲ;が WﾐデヴW 
els nostres ametllers i els cirerers 

japonesos. 

LﾉﾗIぎ C;ヮWﾉﾉ; SW ﾉ; M;ヴW SW DY┌ 
de l’Incendi, Cervera. Fins al 30 

de juny.

‘Lleida & Gar Gar’
Mﾗゲデヴ; ケ┌W W┝ヮﾗゲ; IﾗﾉびﾉWIピ┗;-

ﾏWﾐデ ﾉWゲ ﾗHヴWゲ SWﾉゲ ;ヴピゲデWゲ ヮﾗ-

ﾐWﾐピﾐゲ SWﾉ G;ヴG;ヴ ヱが ヲ ｷ ンく 
LﾉﾗIぎ EゲｪﾉYゲｷ; VWﾉﾉ;が PWﾐWﾉﾉWゲく Fｷﾐゲ 
al 5 de maig.

‘Inventari general’

Exposició amb les reserves del 

Museu d’Art Jaume Morera. 

Lloc: Museu d’Art Jaume Morera.

‘30 Vinyls With 
Puppets’
Exposició que inclou una trente-

na de portades de diferents vinils 

ﾗﾐ Wﾉゲ ピデWﾉﾉWゲ ｷ Wﾉゲ ﾗHﾃWIデWゲ ゲﾙﾐ Wﾉゲ 

protagonistes.

Lloc: Grans Records. Fins al 16 de 

maig.

‘Mirades de 30 
anys’
Exposició que gira entorn dels 30 

anys d’història de la Fira de Tite-

lles de Lleida.

Lloc: S;ﾉ; GﾘピI; SW ﾉげIEIが LﾉWｷS;く 
Fins al 23 de juny

‘Forjant un sistema 
artístic - Tàrrega 
(1875-1965)
Exposició que aplega obres pictò-

ヴｷケ┌Wゲ ｷ SげWゲI┌ﾉデ┌ヴ; SW ヲヴ ;ヴピゲデWゲ 
destacats de la capital de l’Urgell.

Lloc: Museu Comarcal de l’Urgell, 

Tàrrega.

‘Vicenç Altaió, els 
ulls fèrtils’
Produïda per la Fundació Vallpa-

lou i amb la col·laboració d’Arts 

Santa Mònica de Barcelona, 

aquesta mostra aplega els 27 lli-

HヴWゲ ケ┌W ﾉげ;ヴピゲデ; VｷIWﾐN Aﾉデ;ｷﾙ ┗; 
ヴW;ﾉｷデ┣;ヴ ;ﾏH ;ヴピゲデWゲが SげWSｷIｷﾗﾐゲ 
SW HｷHﾉｷﾘgﾉゲが ケ┌W ゲげWﾏﾏ;ヴケ┌Wﾐ 
entre l’any 1980 i el 2018.

Lloc: Fundació Vallpalou, Lleida. 

Fins al 27 de setembre.

‘93 Marc Márquez’
Exposició dividida en tres àmbits: 

l’Espai box, l’Espai circuit i Veu 

pròpia.

Lloc: Museu Comarcal de Cerve-

ra.

‘Göcotta’
P;デヴｷIｷ; S;ﾐ M;ヴプﾐ ｷ JﾗヴSｷ PWSヴﾙゲ 
presenten la seva col·lecció Aﾐピ-

Iﾉ<ゲピI.

LﾉﾗIぎ G;ﾉWヴｷ; KヴW;ピ┗Wく A┗ｪく Bﾉﾗﾐ-

del, 34.

‘Lleida si, Lleida 
però...’
Exposició amb les instantànies 

SWﾉ IﾗﾐI┌ヴゲ SW aﾗデﾗｪヴ;g; ヮﾗヮ┌ﾉ;ヴ 
Lleida si, Lleida però...

Lloc: Res Non Verba, carrer Ma-

ragall, 17. Fins al 30 de juny.

Entrega de premis i inauguració de la 5a Mostra 

d’Arquitectura de les Terres de Lleida, a l’IEI
La Demarcació de Lleida del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC) entrega 

avui (19.00 hores) a l’Aula Magna de l’IEI els premis de la 5a Mostra d’Arquitectura 

de les Terres de Lleida i del 5è Premi Ignasi Miquel per a joves arquitectes. Tot 

seguit, a la Sala Montsuar s’inaugurarà la mostra amb les obres presentades.
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