
 ACTIVITATS

Trobada literària
La sessió d’avui anirà a càrrec de 

Joana Alba Cercó. Es comentarà 

la pel·lícula ‘El club de los poetas 

muertos’.

Lloc: Sala Nausica, Ateneu Popu-

lar de Ponent. 19.00 hores.

‘CabaretA’
L’espectacle reivindica el gène-

re del cabaret, que va tenir el 

seu punt àlgid amb les represen-

tacions que es feien al Paral·lel 

de Barcelona. La música anirà a 

càrrec de Bárbara Granados, bes-

néta d’Enric Granados.

Lloc: Cafè del Teatre. 21.00 hores.

Hipnosis
EゲヮWIデ;IﾉW ; I<ヴヴWI SW JWd Tﾗ┌ゲ-

ゲ;ｷﾐデが ｷﾉびﾉ┌ゲｷﾗﾐｷゲデ;が ﾏ;ｪ ｷ ｴｷヮﾐﾗピデ-
zador professional. Preu: 8 euros.

Lloc: La Unió, Alpicat. 21.30 hores.     

‘En realidad nunca 
estuviste aquí’
La pel·lícula narra la vida d’un an-

ピI ┗WデWヴ< SW ｪ┌Wヴヴ; ケ┌W SWSｷI; Wﾉ 
seu temps a salvar dones que són 

explotades sexualment.

LﾉﾗIぎ CｷﾐWﾏWゲ M;ﾃWゲピIが T<ヴヴWｪ;く 
22.15 hores.

 CONCERTS

Koers
La jove banda de reggae de Lleida 

presentarà el seu nou treball ‘Un-

broken’ a Torregrossa.

LﾉﾗIぎ S;ﾉ; RWIヴW;ピ┗; M┌ﾐｷIｷヮ;ﾉが 
Torregrossa. 00.00 hores.

 EXPOSICIONS

‘Oscar Muñoz: des/
materializaciones’
Exposició comissariada pel pro-

ヮｷ ;ヴピゲデ; IﾗﾉﾗﾏHｷ< OゲI;ヴ M┌ﾓﾗ┣ 
;ﾏH ﾉWゲ ﾗHヴWゲ ﾏYゲ ヴWヮヴWゲWﾐデ;ピ-

ves de la seva trajectòria.

Lloc: Museu de la Fundació So-

rigué, C/ Alcalde Pujol, 2. Lleida. 

Fins al 17 de juny.

‘30 anys en 10 obres’, 
d’Oriol Arumí
L’Escola Ermengol a Balaguer 

;I┌ﾉﾉ ﾉげW┝ヮﾗゲｷIｷﾙ SげOヴｷﾗﾉ Aヴ┌ﾏｹが 
amb 10 obres que resumeixen els 

seus 30 anys de carrera.

Lloc: Escola Ermengol, C/ del 

Pont, 65 Balaguer. Fins al 30 de 

gener.

‘Centelles i el 
bombardeig de 
Lleida’
AﾏH ﾏﾗピ┌ SWﾉ ΒヰX ;ﾐｷ┗Wヴゲ;ヴｷ SWﾉ 
tràgic esdeveniment, el Morera, 

presenta per primera vegada el 

reportatge complet del bombar-

deig realitzat pel fotògraf català.

Lloc: Museu d’Art Jaume Morera. 

Fins al 4 de febrer.

‘Guinovart. 
Cos, percepció i 
resistència’
L’exposició mostra peces que 

comparteixen l’expressió de la 

corporeïtat del pintor. Els cossos 

de les obres apareixen com a lloc 

privilegiat per l’experiència.

Lloc: Espai Guinovart. Fins al 17 

de febrer.

Col·legiata Sant 
Pere de Ponts
Una exposició que mostra la his-

tòria de recuperació de la Col·le-

giata de Sant Pere, amb l’esforç 

i l’empenta d’un grup de pontsi-

cans i de la mateixa parròquia.

Lloc: Departament de Cultura. 

Fins al 28 de febrer. 

‘El color del gener’
L; ﾏﾗゲデヴ; SW ﾉげ;ヴピゲデ; R;a; Bﾗヴﾉ@ﾐ-

sa, amb una dotzena de les seves 

obres més recents, obre el cicle 

d’exposicions anual de la Fecoll.

Lloc: Sala Manolo Calpe, Fecoll. 

Fins al 31 de gener.

‘17/17’
E┝ヮﾗゲｷIｷﾙ ヮｷIデﾘヴｷI; IﾗﾉびﾉWIピ┗; 
;ﾏH ﾉ; ヮ;ヴピIｷヮ;Iｷﾙ SW ヱΑ ;ヴピゲデWゲ 
del territori.

Lloc: Casa de la Cultura, Bellpuig. 

gﾐゲ ;ﾉ ンヱ SW ｪWﾐWヴく

Construint el 
territori
La mostra tracta de la gran di-

versitat de paisatges que hi ha a 

Catalunya, producte de la relació 

Iﾗﾐピﾐ┌;S; WﾐデヴW Wﾉゲ YゲゲWヴゲ ｴ┌-

mans i l’entorn. L’exposició es pot 

┗ｷゲｷデ;ヴ gﾐゲ ;ﾉ ヲヶ SW aWHヴWヴく

Lloc: Biblioteca Comarcal de Guis-

sona. Fins al 26 de febrer.

‘Once upon a time’
Treball conjunt format per una 

mostra de pintures de Narcís Gi-

ヴﾗﾐWﾉﾉ ｷ ┌ﾐ IﾗﾐデW WゲIヴｷデ ヮWヴ M;ヴプ 
Gironell, en què es descobreix la 

vida sercreta dels personatges 

dels contes clàssics.

Lloc: Biblioteca Pública de Lleida. 

Fins al 31 de gener.

‘Francesc Borràs: El 
retrat de la mirada’
El Museu de la Noguera acull l’ex-

posició d’un dels pintors més re-

coneguts de Balaguer, que fa un 

repàs als retrats que va pintar al 

llarg de la seva vida. La mostra es 

デY Sｷ┗Wヴゲﾗゲ Wｷ┝ﾗゲ デWﾏ<ピIゲが ヮWヴﾘ 
que formalment comparteixen la 

representació de la mirada.

Lloc: Museu de la Noguera, Bala-

guer. Fins al 25 de febrer.

‘Un relat al 
descobert. Martí 
Gasull’
Uﾐ ヴWﾉ;デ ;ﾉ SWゲIﾗHWヴデが M;ヴプ G;ゲ┌ﾉﾉ 
presenta instants captats en els 

processos de creació de diferents 

;ｪWﾐデゲ ;ヴプゲピIゲが Iﾗﾏ ヮｷﾐデﾗヴゲが Iヴｹ-

ピIゲ ﾗ SｷゲゲWﾐ┞;Sﾗヴゲが ﾉ; ﾏ;ﾃﾗヴｷ; 
SWﾉゲ ケ┌;ﾉゲが ヴWデヴ;デ;デゲ Wﾐ ﾉ; ｷﾐピﾏｷ-
tat, entre la dècada dels setanta i 

l’inici de segle.

Lloc: Espai Guinovart. Agramunt. 

Fins al 29 d’abril.

Exposició 
d’arquitectura
L’exposició ‘2 Concursos d’Arqui-

tectura de la Diputació de Lleida’, 

exposa els projectes guanyadors 

ヮWヴ ; ﾉげESｷgIｷ SW ﾉ; Uﾐｷデ;デ Q┌ｷヴ┎ヴ-
gica Docent de la Universitat de 

Lleida a Torrelameu i per a l’Edi-

gIｷ ヮWヴ ; ┎ゲ ;Sﾏｷﾐｷゲデヴ;ピ┌ ;ﾐﾐW┝ 
al Palau de la Diputació de Lleida.

LﾉﾗIぎ VWゲプH┌ﾉ SW COAC LﾉWｷS;く Fｷﾐゲ 
al 2 de febrer.

Exposició ‘D’això, 
no me’n sé estar’
PヴWゲWﾐデ;Iｷﾙ SWﾉ ﾉﾉｷHヴW Sげ;ヴピゲデ; SW 
Víctor Sunyol (poeta) + Vall Palou.  

Lloc: Fundació Vallpalou. Fins al 2 

de juliol.

El romànic viu
Mostra de reproduccions d’obres 

del romànic fetes per Laura Albe-

rich, pintora especialitzada en re-

creació de pintura medieval.

Lloc: Museu Diocesà i Comarcal 

de Solsona. Fins al 4 de febrer.

La Biblioteca Pública de Lleida recorda amb 

una exposició la igura de Miguel de Cervantes
La mostra ‘16 personatges que meravellen i... Miguel de Cervantes’ fa visible la 

creació del geni a través dels seus personatges i ens introdueix al món de icció de 

l’escriptor. L’exposició romandrà oberta ins al 31 de març.
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