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Dia delsMuseus enmés de
20 equipaments de tot Lleida
A la capital del Segrià, vuit centres organitzen avui activitats fins a la mitjanit

el més antic que ha exhibit fins
ara al museu.Art i música elec-
trònica a la FundacióVallpalou
i obres inèdites amb tast de cer-
vesa de Lleida a la Fundació So-
rigué completen aquesta ofer-
ta cultural fins a la mitjanit.

❘ LLEIDA ❘ Una vintena d’equipa-
ments i centres museístics de
les comarques de Lleida cele-
braran avui el Dia Internacio-
nal dels Museus amb jornades
de portes obertes i diverses ac-
tivitats de difusió.A més, vuit
museus i sales de la capital del
Segrià repetiran l’experiència
dels últims anys de la Nit dels
Museus, amb obertura fins a la
mitjanit i activitats especials de
promoció dels seus respectius
fons.

La regidora de Cultura de
Lleida, Montse Parra, va pre-
sidir ahir la presentació d’aquest
programa d’actes juntament
amb els responsables dels vuit
espais expositius.Així, el Mu-
seu Morera hi posarà la nota
virtual amb una viquimarató al
voltant de l’exposició de foto-
grafies de Gili i Roig. El Museu
de Lleida oferirà un espectacle
teatral al voltant de les pintu-
res medievals de la PiaAlmoi-
na. CaixaForum ha organitzat
visites guiades especials a l’ex-
posició que va inaugurar dime-
cres d’obres de la col·lecció pri-
vada de CarmenThyssen.

La Panera inaugurarà una ex-
posició d’una col·lecció priva-
da d’art contemporani i tam-
bé estrenarà una mostra on li-
ne. El Museu de l’Aigua oferi-
rà un espectacle de dansa, ví-
deo i fotografia. El Roda-Roda
presentarà un cotxe del 1905,
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MuseuambWagner■ El Museu de Lleida va començar a celebrar
ahir el Dia dels Museus amb música deWagner a la sala d’exposi-
cions temporals a càrrec de l’orquestra simfònica de L’Intèrpret.

AGENDADELDIA

Lleida
❚ MuseuMorera:Visites guiades
(20.00 i 22.00) i viquimarató.
❚ Museu de Lleida: Espectacle
Petites peces pies (20.30, 21.30).
❚ CaixaForum: Visita familiar
(18.00) i guiades (19.00, 21.00).
❚ Panera: Estrena i visites co-
mentades (20.00 i 22.00).
❚ Museu de l’Aigua: Audiovisu-
al i dansa (21.00, 22.00).
❚ Roda-Roda: Presentació d’un
cotxe del 1905 (21.00 h).
❚ Fundació Sorigué: Visita gui-
ada i tast de cervesa (21.00) amb
reserva: 619 959 062 o info@fun-
daciosorigue.com.
❚ Fundació Vallpalou: Taller
(16.00), mús. electrònica (22.30).

Xarxa Terres de Lleida i Aran

❚ Una trentena d’activitats als
museus de la Noguera, Comarcal
de Cervera, Eduard Camps de
Guissona, de la Conca Dellà, Eco-
museu d’Àneu, Dera Val d’Aran i
Comarcal de l’Urgell.

La vall deBoí
❚Visita guiada a Sant Climent de
Taüll (12.00 h).

Altres centres

❚ Portes obertes al Museu del
Torró i la Xocolata d’Agramunt i
de Papallones de Pujalt (Sort).

DANSAACTUACIÓ
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Escoles de ball de Lleida celebren el Dia Internacional de la Dansa
❘LLEIDA ❘Una desena d’escoles de
dansa i ball de les comarques
de Lleida van celebrar ahir a la
plaça Sant Joan el Dia Interna-
cional de la Dansa amb actua-

cions de més de 300 alumnes
de totes les edats. La celebra-
ció de la jornada, que va haver
d’ajornar-se el passat 26 d’abril
per la pluja, també va acabar

abans d’hora per culpa d’un rui-
xat. Hi van participar cinc es-
coles de Lleida i unes altres cinc
de Guissona, les Borges, Bala-
guer,Arbeca i Bellpuig.

Arrenca el concurs instrumental Sant Anastasi de Lleida
❘ LLEIDA ❘ L’Auditori Enric Granados i el Conservatori acolliran
avui la primera jornada de la tretzena edició del concurs instru-
mental SantAnastasi de Lleida de joves estudiants de música.
Totes les proves, a partir de les 09.30 hores, estan obertes al pú-
blic. L’entrega de premis es farà demà (11.00 h) a l’Auditori.

Concert de boleros i balades deMayteMartín a Lleida
❘ LLEIDA ❘ La cantant barcelonina Mayte Martín va oferir ahir a l’Au-
ditori de Lleida un concert per presentar el seu últim disc, Cosas
de dos, un àlbum en què ha aparcat el flamenc per cantar un re-
pertori de boleros i balades romàntiques.
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Unestudi sobre
art, premi Roca
Boncompte
2013 deTàrrega
Obra de l’escenògrafa
de Vic Anna Alcubierre

GUARDONS

❘TÀRREGA ❘Un estudi sobre l’“àl-
bum de vida” de les obres
d’art, presentat per l’escenò-
grafaAnnaAlcubierre (Vic,
1972), va ser proclamat ahir
guanyador de la tercera edi-
ció del premi internacional
Ramon Roca Boncompte, do-
tat amb 6.000 euros per Ros
Roca Group i FiraTàrrega.

El jurat d’aquest premi
d’estudis de gestió cultural
va distingir aquest projecte
per “la seua temàtica inno-
vadora, el seu interès i l’apli-
cabilitat que té com a instru-
ment de gestió, així com pel
mètode de treball, rigorós i
exhaustiu”. Sota el títol
Col·lecció permanent en
trànsit. Àlbum de viatge de
Margot, l’obra picassiana,Al-
cubierre ha traçat el recorre-
gut deMargot, un quadre de
Picasso, des de la seua crea-
ció el 1901 fins a l’any 2011,
amb parada en tots els espais
on s’ha exposat i amb tots els
propietaris que ha tingut.

L’objectiu del treball és co-
nèixer l’àlbum de vida com-
plet de l’obra, amb tots els
entorns i posades en escena
que l’han acollit, per demos-
trar que l’exposició en un lloc
o un altre i la manera d’exhi-
bir-la influeix en la seua re-
cepció per part de l’observa-
dor. El certamen va rebre 25
estudis de tot Espanya i tam-
bé del Perú,Mèxic i El Salva-
dor.

Lanotícia, a
LleidaTelevisió

Vegeu el vídeo al
móbil amb el codi.
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