
CONFERÈNCIES
‘El dret a decidir’ 
a Granyena de 
les Garrigues

Conferència del dret a decidir a càrrec 
de Josep Gabarró i Lidia Aixalà dentro 
del programa del mes cultural de Gran-
yena de les Garrigues.
LLOC: SALA DE BALL DE GRANYENA 
DE LES GARRIGUES. HORA: 20.30.

ACTIVITATS
Parc infantil a 
El Vilosell

La Festa Major del Vilosell organitza un 
parc infantil pels més petits i una xoco-
clata popular.
LLOC: EL VILOSELL. HORA: 1 8.00.

10è torneig 3x3 de 
bàsquet Vila de Juneda

El programa de preludis de la Festa Ma-
jor de Juneda organitza les elimiatòries 
del 10è torneig 3x3 de Bàsquet Vila de 
Juneda.
LLOC:  PAVELLÓ POLIESPORTIU 
DE JUNEDA. HORA: 21.00.

Escala en Hi-Fi a Juneda
El programa de preludis de la Festa Ma-
jor de Juneda celebra un Escala en Hi-
Fi a càrrec del grup de colònies Estel 
Nou.
LLOC:  PISTA PARC ALEGRIA DE 
JUNEDA. HORA:  22.00.

Cicle de caminades 
a Cervera

Cervera segueix apostant per l’esport 
amb el cicle de caminades Salut i amis-
tat.
LLOC:  PLAÇA SANT JOAN SALAT 
DE CERVERA. HORA:  8.00.

IDIOMES
Converses en 
anglès a Lleida

Grups de conversa adreçats a joves 
amb coneixements previs d’anglès que 
vulguin millorar l’expressió oral. Amb 
col·laboració de la voluntària europea 
Marija Zujkovic. Grups nivell bàsic (A1-
A2). Organitzador: Regidoria de Joven-
tut i Salut Pública.
LLOC: PALMA CENTRE DE RECURSOS 
JUVENILS, CARRER LA PALMA 6-10. 
HORA:  A PARTIR DE LES 10.30.

VISITES
Visita nocturna 
en Cervera

La Paeria de Cervera i el Centre 
d’Acollida Turística organitzen dins de 
les visites nocturnes: La Guerra de Suc-
cessió a Cervera. 1714.
LLOC: PLAÇA MAJOR DE CERVERA. 
HORA:  A PARTIR DE LES 22.00.

MÚSICA
‘La ruta dels 
genets’ en el IEI

Xavier Baró i l’Art de la Troba en concert 
(Xavier Baró, veu i guitarra; Txabi Abre-
go, guitarres; i Víctor Verdú, orgue. Dins 
del programa Música al Pati del Institut 
d’Estudis Ilerdencs.
LLOC: PATI DEL IEI DE LLEIDA. 
HORA:  A PARTIR DE LES 20.00.

EXPOSICIONS 
‘Una existència 
nòmada’ a Agramunt

Nou artistes parteixen del concepte nó-
mada que evoca altres nocions, com 

ara estar “casa”, “entorn” o “carril”. Ber-
net Rosell, Frederic Amat, Carlos Pazos, 
Joan Fontcuberta, Hannah Collins, Pep 
Duran, Evru, Perejaume i Antoni Llena 
s’aglutinen sota les frases enllçades de 
Manuel Guerrero, les quals aporten lli-
gams i coherència al conjunt de peces. 
LLOC: ESPAI GUINOVART AGRAMUNT. 
FINS EL PROPER 15 DE SETEMBRE.

‘50 anys de piragüisme 
a la Noguera Pallaresa’

Enguany es celebra el 50è Ral·li de Pira-
güisme de la Noguera Pallaresa. Aques-
ta prova esportiva va ser el primer esde-
veniment de piragüisme en aigües bra-
ves a l’Estat espanyol i l’unic que s’ha or-
ganitzat anualment fins als nostres dies. 
L’Arxiu Comarcal del Pallars Sobirà i 
l’Ajuntament de Sort, amb col·laboració 
del IEI, la Diputació de Lleida i el Conse-
ll Comarcal del Pallars Sobirà han orga-
nitzat una exposició itinerant en 3 idio-
mes en que s’explica la historia del pira-
güisme d’aigues braves. L’exposició es-
tà formada per dos blocs. La inaguració 
tindrà lloc a les 19.30 hores.   
LLOC: OFICINA COMARCAL DE TURISME 
DE SORT. FINS AL 13 D’OCTUBRE.

‘Espolsant la catifa’ 
de Llorenç Melgosa

La Sala d’Exposicions de l’Ajuntament 
d’Alcoletge acull fins al 8 de setembre 
l’exposició Espolsant la catifa. La mos-
tra conté fotografies de Llorenç Melgo-
sa fetes amb ulls d’hospitaler. 
LLOC: AJUNTAMENT D’ALCOLETGE. 
FINS EL PROPER 8  DE SETEMBRE.

Fotografies i dibuixos 
de Sergi Dolcet 
‘L’aparador’

Durant els mesos de juliol i agost l’espai 
d’exposicions de Recursos Juvenils, 
L’aparador, acollirá l’exposició de foto-
grafies i dibuixos de Sergi Dolcet que 
l’artista va fer durant la seva trajèctoria 
com a estudiant. El lleidatà ha guanyat 
diversos premis.  

LLOC: L’APARADOR, CARRER LA 
PALMA. FINS A L’AGOST.

Cicle d’exposicions 
‘Aliatges gràfics’

L’exposició que acull els Serveis Terri-
torials de Lleida, Aliatges gràfics és una 
composició de peces fetes a gravat de 5 
artistes lleidatans: Sílvia Colomina, Isa-
bel Ibars, Lina Vila, Aleksandra Kopff i 
Aurembiaix Sabaté.   
LLOC: SERVEIS TERRITORIALS (RAMBLA 
ARAGÓ. 8) FINS AL 15 DE SETEMBRE.

‘Pintura’ de Gustau 
Carbó Berthold

La Fundació Vallplaou acull l’exposió 
Pintura  de l’artista de Cadaquès, Gustau 
Carbó Berthold. La mostra recull una se-
lecció de pintures de mitjà i gran format 
de les sèries en que l’artista ha treballat 
durant aquesta última dècada.  
LLOC: FUNDACIÓ VALLPALOU. 
FINS AL 26 D’OCTUBRE.

‘Temps de canvis’
El Museu Morera acull aquesta exposició 
amb 20 peces d’alguns dels grans noms 
de la plàstica contemporània nacional 
i internacional com ara Antoni Tàpies, 
Jaume Plensa, Frederic Amat, o Antoni 
Muntadas i 56 gravats d’Albert Ràfols Ca-
samada, Marta Cárdenas o Josep Guino-
vart. La mostra exhibeix per primera ve-
gada les obres de la col·lecció de la Fun-
dació Privada de l’Associació d’Artistes 
Visuals de Catalunya (AAVC).
LLOC: MUSEU MORERA DE LLEIDA. 
FINS EL PROPER 29 DE SETEMBRE.

‘Encontres amb 
la col·lecció’

El Museu torna a presentar una mostra 
dels seus fons artístics. Es tracta d’una 
mostra representativa del llarg reco-
rregut artístic que va des de finals del 
s.XIX, un moment definit per les ten-
sions culturals existents entre les no-
ves tendències modernes i la resistèn-
cia d’una tradició.
LLOC: MUSEU D’ART JAUME MORERA 

FINS EL PROPER 6 DE GENER DEL 2014.

‘Estado líquido’ de 
Amaia Gracia

La nau Espacio Pirineos acolleix 
l’exposició Estado líquido d’Amaia Gra-
cia. Es tracta d’una exclusiva reflexió au-
diovisual sobre l’estat actual del Pirineu 
a càrrec de la jove i premiada artista 
muldisciplinar.
LLOC: ESPACIO PIRINEOS DE GRAUS 
(OSCA) FINS AL 31 D’AGOST

‘Taps, Cubs, Dits’
A partir d’una selecció de projectes ar-
tístics coneixerem les diferents tècni-
ques d’estampació. Descobrirem què es 
pot dibuixar amb tintes de colors uti-
litzant diferents motlles: segells, vege-
tals, fustes. També podreu deixar la vos-
tra empremta participant en un taller 
d’impressions en paper, cartó o teixits 
que s’organitza.
LLOC: CENTRE D’ART LA PANERA. 
FINS EL PROPER 6 D’OCTUBRE.

‘Retrats i paissatges’ 
de Martí Ripoll

El pintor Martí Ripoll exposa a la Sala 
d’exposicions de l’Ajuntament de la Gra-
nadella una mostra de les seves obres. 
En ella hi són representades alguns dels 
paisatges més singulars de Catalunya.  
LLOC: SALA D’EXPOSICIONS 
AJUNTAMENT GRANADELLA.

‘L’Esquena de l’àngel’
L’Esquena de l’àngel es proposa a partir 
del leitmotiv que empra Walter Benja-
min en el seu text Tesi sobre la filosofia 
de la història, pel qual l’àngel de la His-
tòria arrossega cap a endavant les res-
tes del passat en un avenç sense pausa. 
Es podran veure obres de: Ignasi Aba-
llí, David Adamo, Allora y Calzadilla, 
Fikret Atay, Bestué / Vives, Iñaki Boni-
llas, Candice Breitz, entre d’altres.
LLOC: CENTRE D’ART LA PANERA. 
FINS EL PROPER 6 D’OCTUBRE.

‘Taps, Cubs, Dits’
A partir d’una selecció de projectes ar-
tístics coneixerem les diferents tècni-
ques d’estampació. Descobrirem què es 
pot dibuixar amb tintes de colors uti-
litzant diferents motlles: segells, vege-
tals, fustes. També podreu deixar la vos-
tra empremta participant en un taller 
d’impressions en paper, cartó o teixits 
que s’organitza.
LLOC: CENTRE D’ART LA PANERA. 
FINS EL PROPER 6 D’OCTUBRE.

Homenatge al pintor 
Isidre Mercadé 
Ferrando

L’Associació Res Non Verba exposa a la   
seu del carrer Maragall 17 una mostra 
pictòrica, per homenatjar al pintor llei-
datà Isidre Mercadé Ferrando. En aques-
ta exposició s’inclouen les obres que  ha 
pintat al llarg de la seva vida profesio-
nal y artística. 
LLOC: ASSOCIACIÓ RES NON VERBA 
(CARRER MARAGALL, 17).

Homenatge a Montse 
Camarassa

La poetesa Montse Camarassa serà ho-
menatjada a la pizzeria O Sole Mio del 
Carrer Pallars. En ella s’exposarà la seva 
vida representada en un món màgic.
LLOC: RESTAURANT O SOLE 
MIO CARRER PALLARS.

‘Les hortes històriques 
de Ponent’

El Museu de l’Aigua acull al campament 
de La Canadiense aquesta exposició iti-
nerant. La mostra recull els treballs dels 
membres del Grup d’Estudis HortaRiu 
sobre l’horta de Lleida, centrats en la 
sèquia de Fontanet i en els seus valors 
patrimonials, socials, etnològics i am-
bientals. 
LLOC: MUSEU DE L’AIGUA: CAMPAMENT 
DE LA CANADIENSE. FINS EL 
PROPER 30 DE SETEMBRE.

‘Interior-exterior’ 
a la Panera

Aquesta exposició fa una aproximació a 
la dualitat i a les contradiccions que ge-
nera l’ús dels espais. Interior es refereix 
a allò privat, sagrat. Exterior vol trans-
metre allò públic, compartit i real fins 
que desapareix. 
LLOC: CENTRE D’ART LA PANERA. 
FINS EL PROPER 6 D’OCTUBRE.

‘Jetztzeit’
Jetztzeit parteix de la carta astral del 
col·leccionista. De la mateixa manera 
que durant el Renaixement italià, la re-
presentació zodiacal s’entrellaça amb 
les obres d’art i amb el propi destí del 
col·leccionista.  
LLOC: CENTRE D’ART LA PANERA. 
FINS EL PROPER 6 D’OCTUBRE.

‘Retrospectiva’
Exposició Retrospectiva de l’artista Jor-
di Bresolí. L’autor va estudiar batxillerat 
artístic al Institut Marius Torres de Llei-
da i també va anar a l’escola Ondara de 
Tàrrega, on va cursar els cicles de forja 
artística i escultura. Actualment, les se-
ves inquietuds el porten cap a una di-
recció on l’absència de les coses figura-
tives i la búsqueda abstracta més carto-
gràfica que pictòrica són els elements 
claus del seu estil.
LLOC: SALA ROGELI ARAGONÉS 
DEL CENTRE DE CULTURA 
CONTEMPORÀNIA DE PARDINYES. 

   AVUI DESTAQUEM

Sort repasa els ‘50 anys de piragüisme a la Noguera Pallaresa’
L’Oficina Comarcal de Turisme de Sort acull una exposició itinerant en tres idiomes en que s’explica la historia del piragüisme 
d’aigues braves per celebrar el 50è Ral·li de Piragüisme que se celebra enguany.
LLOC: OFICINA COMARCAL DE TURISME DE SORT. FINS EL PROPER 13 D’OCTUBRE.
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