
AGENDA
VIERNES 21 DE ABRIL DE 201730

 ACTIVITATS
Presentació del 
llibre ‘Enginyers i 
regants’, a l’IEI
L’Aula Magna de l’Institut d’Es-
tudis Ilerdens acollirà avui la 
presentació del llibre ‘Enginyers 
i Regants, el Canal d’Aragó i Ca-
talunya’, de Josep Joan Mateu 
González. La presentació anirà a 
càrrec de Joan Reñé, president 
de la Diputació; Manel Lladonosa, 
president del patronat municipal 
Josep Lladonosa; Antoni Perea, al-
calde d’Alguaire; Josep Ramón Ri-
bé, director del diari LA MAÑANA, 
i Josep Joan Mateu, l’autor.

Lloc: Aula Magna de l’IEI. Hora: 
19.30 hores.

Setmana cultural a 
Alcarràs
Avui, en el marc de la Setmana 
Cultural d’Alcarràs es durà a ter-
me l’entrega de premis literaris 
2017. 

Lloc: Lo Casino (Alcarràs). Hora: 
18.30 hores.

‘L’emprenedoria 
en activitats 
artístiques’

Avui tindrà lloc la Jornada d’Em-
prenedoria en Activitats Artísti-
ques.  

Lloc: Sala de Juntes de la 2na 
planta de la Facultat de Lletres, 
de la Universitat de Lleida. Hora: 
12.00 hores.

Ballada de sardanes
A càrrec de la colla sardanista Sta. 
Maria de les Franqueses. A conti-
nuació, s’obsequiarà a tots els as-
sistents amb coca i moscatell. 

Lloc: Carrer Major de Balaguer. 
Hora: 18.00 hores.

Presentació de 
‘Casa negra, casa 
blanca’
Avui tindrà lloc a Cervera la pre-
sentació del catàleg de l’exposició 
‘Casa negra, casa blanca’, d’Olga 
Olivera-Tabeni. 

Lloc: Museu Comarcal de Cervera 
(Cervera). Hora: 19.30 hores.

Conferència d’obres 
i projectes 
Conferència ‘Obres i projectes re-
cents de Martínez Lapeña-Torres 
Arquitectes’, realitzada per l’ar-
quitecte Elías Torres. 

Lloc: Demarcació de Lleida del 
Col·legi Oficial d’Arquitectes de 
Catalunya (Lleida). Hora: 20.00 
hores.

Visita temàtica ‘A 
les fosques’
Visita temàtica per aproximar-se 
a la catedral medieval i a un dels 
seus grans rituals: l’Ofici de Tene-
bres. La visita finalitzarà amb una 
copa de vi (DO Costers del Segre). 

Lloc: Turó de la Seu Vella (Lleida). 
Hora: 20.00 hores. Preu: 10 euros.

Concert d’AMOR. 
Arrels, branques i 
fulles, a Lleida
A tall de revetlla de Sant Jordi, ac-
tuaran l’Heura Gaya, la Meritxell 
Gené, la Meritxell Cucurella-Jorba 
i el Txabi Àbrego. 

Lloc: Biblioteca Pública de Lleida. 
Hora: 20.00 hores.

Recital ‘Poemes de 
capçalera’
A càrrec de Miquel Pujadó amb 
‘Poemes de capçalera. Un viatge 
amb cançons per la història de la 
poesia catalana’. Amb l’acompan-
yament de l’actor Ferran Fauca i 

dels músics Joan Humet i Manel 
López. 

Lloc: Biblioteca Margarida de 
Montferrat (Balaguer). Hora: 
20.30 hores.

Teatre ‘L’Empestat’
Basada en dos dels personatges 
de La Tempesta de Shakespeare: 
Caliban (l’home salvatge) i Ariel 
(l’esperit de l’aire, caracteritzat 
per la música). 

Lloc: Teatre Ateneu (Tàrrega). Ho-
ra: 21.00 hores.

Teatre ‘Hits, de 
Tricicle’, a la Llotja
L’espectacle més llarg del Tricicle 
conté el bo i millor. Són 145 mi-
nuts de gags que tothom té al cap 
en el que podria ser el seu últim 
espectacle... o no. 

Lloc: Teatre de la Llotja. Hora: 
21.00 hores.

Embarrat busca 
músics
Cantes? Toques un instrument? 
Vols participar al concert inaugu-
ral de l’Embarrat 2017? 

Lloc: Tàrrega. Hora: 21.30 hores.

Concert d’Enric 
Montefusco i Nico 
Roig, a Lleida
Qui va ser el fundador, composi-
tor i vocalista d’Standstill, Enric 
Montefusco, inicia oficialment la 
seva carrera en solitari amb el de-
but, ‘Meridiana’, publicat a través 
del seu propi segell, Buena Suer-
te. Per la seva banda, Nico Roig 
presenta el seu nou treball en so-
litari ‘Vol.71’. 

Lloc: Cafè del Teatre (Lleida). Ho-
ra: 22.00 hores.

Projecció del film 
‘Doña Clara’
Clara, una crítica musical de 65 
anys, viu retirada en un edifici, 
l’Aquarius, que voreja l’oceà. Un 
important promotor ha comprat 
tots els apartaments però ella es 
nega a vendre el seu i emprèn una 
guerra contra l’empresa que l’as-
setja. 

Lloc: Cinemes Majèstic (Tàrrega). 
Hora: 22.15 hores.

RUMM Festival
Música en directe, activitats per 
totes les edats, zona infantil i la 
millor gastronomia ompliran un 
any més els Camps Elisis. 

Lloc: Camps Elisis (Lleida).

Festes de Sant 
Isidori, a Mollerussa
Mollerussa acollirà avui, en el 
marc de les festes de Sant Isidori, 
el lliurament del 29è premi litera-
ri de novel·la breu Ciutat de Mo-
llerussa. L’acte serà conduït per 
Mariví Chacón.

Lloc: Sala l’Amistat (Mollerussa). 
Hora: 21.00 hores.

Revetlla de Sant 
Jordi, a Alguaire
La biblioteca d’Alguaire acull la 
revetlla de Sant Jordi. Lectura de 
contes a càrrec de voluntaris. In-
tervencions de la Coral Ginestell. 

Lloc: Biblioteca (Alguaire). Hora: 
18.00 hores.

Rusó Sala, a les Nits 
de Taverna
La Sala Arca d’Almacelles acollirà 
avui, en el marc de les Nits de Ta-
verna, un concert a càrrec de Ru-
só Sala.

Lloc: Sala Arca (Almacelles). Hora: 
22.30 hores.

Concert de presentació del disc ‘Contra 
la mort’, a l’Auditori Enric Granados
‘Contra la mort’ és el títol del darrer llibre de poemes de l’escriptor Pere Rovira i és 
també el nom d’un projecte interdisciplinari únic que vol combinar música, poesia 
i arts visuals. L’autor recitarà una selecció de poemes del llibre acompanyat pel 
piano i la veu de la seva filla, la compositora Emília Rovira Alegre Lloc: Auditori 
Municipal Enric Granados (Lleida). Hora: 20.30 hores.Entrada: 12 euros.


