agenda cultural
21
dimecres

1

teatre

Representació de l’obra titulada Els Pastorets, a càrrec d’AEMBelles Arts Teatre. 18.30 h. Sala 1 del Teatre Municipal de
l’Escorxador (carrer de Lluís Companys, s/n). Organitza: Teatre
Municipal de l’Escorxador.

fira

Saló de la Infància i la Joventut de Lleida Cucalòcum (fins al 4
de gener de 2003). 12a edició. De les 10.00 a les 13.30 h i de les
16.30 a les 20.00 h (dimecres, 1 de gener, només de les 16.30
a les 20.00 h). Pavelló Nou de la Fira de Lleida (recinte dels
Camps Elisis). Organitza: Fira de Lleida.

exposició

Mostra itinerant titulada Guinovart, memòria del blau (fins al 26
de gener de 2003). De dimarts a dissabte, de les 11.00 a les 14.00
h i de les 17.00 a les 20.00 h; diumenges i festius, de les 11.00 a
les 14.00 h; dilluns, tancat. Museu d’Art Jaume Morera i Sala
Municipal el Roser (carrer dels Cavallers, 15). Organitza: Museu
d’Art Jaume Morera.

exposició

Mercat de material d'esquí de segona mà (fins al 28 de febrer de
2003). De dilluns a divendres, de les 10.00 a les 13.30 h i de
dimarts a divendres, de les 16.30 a les 20.00 h. Centre Municipal
d'Informació Juvenil (plaça dels Amics de Lleida, s/n). Organitza:
Regidoria de Joventut de l'Ajuntament de Lleida.

exposició

Mostra de dibuixos titulada Sicília, a càrrec de l’artista Víctor P.
Pallarés (fins al 31 de gener de 2003). Dies feiners, de les 17.00
a les 21.00 h. Ateneu Popular de Ponent (carrer de Pau Claris, 10).
Organitza: Ateneu Popular de Ponent.

exposició

Mostra dels cartells guanyadors i finalistes de les Festes de Lleida
2001-2002 (fins al 8 de maig de 2003). Horari permanent.
Vestíbul del Casino Principal (carrer Major, 31). Organitza:
Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Lleida.

exposició

Mostra permanent de l’artista Leandre Cristòfol. De dimarts a
divendres, de les 18.00 a les 20.00 h; dissabtes, de les 11.00 a les
14.00 h i de les 18.00 a les 20.00 h; diumenges i festius, de les
11.00 a les 14.00 h. Sala Leandre Cristòfol (avinguda de Blondel,
47) i Museu d’Art Jaume Morera (carrer dels Cavallers, 15, 2n).
Organitza: Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Lleida.

3

divendres
concerts

5

diumenge
activitats

8

Festival de Valsos i Danses, a càrrec de l’Orquestra Simfònica
del Vallès i sota la direcció de Manuel Valdivieso. 21.00 h.
Auditori Municipal Enric Granados (plaça de Mossèn Cinto
Verdaguer, s/n). Organitza: Institut Municipal de Música de
Lleida.

Gran Cavalcada de Reis. Arribada a l’estació de ferrocarril
a les 17.30 h. Recorregut: plaça de Berenguer IV, rambla
de Ferran, Blondel, avinguda de Catalunya, Eix Comercial i
plaça de Sant Joan. Organitza: Regidoria de Cultura de
l’Ajuntament de Lleida.

Un any més, el Camarlenc de Ses
Majestats els Reis d’Orient s’ha traslladat
a la nostra ciutat per recollir les cartes
dels nens i nenes. Abans de l’arribada
dels Reis (que es produirà el diumenge 5
de gener a partir de les 17.30 h a l’estació
de ferrocarril) el patge reial recorrerà els
barris i les partides de Lleida.
2 de gener: 15.45 h, Butsènit; 16.15 h,
Universitat; 17.00 h, Mariola; 17.30 h,
Instituts-Sant Ignasi; 17.45 h, Escorxador;
18.30 h, Pardinyes; 19.15 h, Camp
d’Esports.
3 de gener: 15.30 h, Llívia; 16.00 h, Secà
de Sant Pere; 16.30 h, Jardins Pius XII;
17.00 h, Residència Sagrat Cor; 17.30 h,
Balàfia; 17.45 h, Torre Puig; 18.00 h,
Bordeta; 18.15 h, Cappont; 18.45 h,
Cucalòcum; 19.30 h, Eix Comercial.
4 de gener: 16.00 h, Montcada; 16.30 h,
Cavallers; 17.00 h, l’Ereta-Sant Llorenç;
17.30 h, Jaume I el Conqueridor; 18.00 h;
18.30 h, Eix Comercial.

el Camarlenc de
Ses Majestats
els Reis d’Orient

dimecres
teatre

Representació a càrrec de Faemino y Cansado. 22.00
h. Teatre Principal (plaça de la Paeria, 8). Organitza: Teatre
Principal.

exposició

Mostra titulada Perduts en el buit, a càrrec de l’artista Anna
Lloveras (fins al 2 de febrer de 2003). De dilluns a divendres, de
les 18.00 a les 20.00 h; dissabtes, de les 12.00 a les 14.00 h i de
les 18.00 a les 20.00 h; diumenges i festius, de les 12.00 a les
14.00 h. Sala Municipal d’Exposicions del Mercat del Pla
(carrer de Sant Martí, s/n). Organitza: Regidoria de Cultura de
l’Ajuntament de Lleida.
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22
dijous

9

nova edició
de Cucalòcum

teatre

Representació a càrrec de Faemino y Cans ado. 22.00 h.
Teatre Principal (plaça de la Paeria, 8). Organitza: Teatre
Principal.

exposició

Mostra de retaules, a càrrec de l’artesà Manuel Uceda Jiménez (fins
al 9 febrer de 2003). De dilluns a divendres, de les 11.00 a les
14.00 h i de les 17.00 a les 20.00 h; dissabtes, diumenges i
festius, de les 11.00 a les 14.00 h. Pati del Palau de la Paeria
(plaça de la Paeria, 1). Organitza: Regidoria de Cultura de
l’Ajuntament de Lleida.

11

dissabte
teatre

12

diumenge
teatre

16

Cucalòcum restarà obert fins al al 4 de
gener al Pavelló Nou de la Fira, amb un
horari que va de 10 a 13.30 h i de 16.30
a 20 h (excepcionalment, el saló només
obre a la tarda el dia 1). El parc ofereix
enguany més de trenta activitats de
caràcter lúdic, esportiu i formatiu. El preu
de l'entrada és de 3,5 euros (infants) i 1,5
euros (adults acompanyants). Per a més
informació, truqueu a la Fira de Lleida
(telèfon 973 70 50 00).

17

Representació de l’obra infantil titulada Hansel & Gretel, a càrrec de La vaca
còsmica i sota la direcció de Luca Radaelli. 12.00 i 18.00 h. Espai 3 (antic
convent de Santa Teresa). Organitza: Teatre Municipal de l’Escorxador.

dilluns

activitats
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Representació de l’obra titulada Pol, dirigida per Marcel·lí
Antúnez. 21.30 h. Sala 1 del Teatre Municipal de l’Escorxador
(carrer de Lluís Companys, s/n). Organitza: Teatre Municipal
de l’Escorxador.

diumenge
teatre

20

Música de cambra, a càrrec de l’Orquestra Simfònica de
Barcelona i Nacional de Catalunya, la Coral Carmina i el Cor de
Cambra de l’Auditori Enric Granados; sota la direcció de
Franz-Paul Decker. 21.00 h. Auditori Municipal Enric Granados
(plaça de Mossèn Cinto Verdaguer, s/n). Organitza: Institut
Municipal de Música de Lleida.

dissabte
teatre

19

Taula rodona titulada Perspectiva cultural a Lleida, moderada per Joan Cal.
Sessions de debat “La cultura i l’urbanisme”. 20.00 h. Sala
Nausica de l’Ateneu Popular de Ponent (carrer de Pau Claris, 10).
Organitza: Ateneu Popular de Ponent.

divendres
concerts

18

Representació infantil de l’obra titulada Històries de la botiga encantada,
a càrrec de Teatre de la Sargantana i sota la direcció de Pere Fullada.
12.00 i 18.00h. Espai 3 (antic convent de Santa Teresa). Organitza:
Teatre Municipal de l’Escorxador.

dijous

activitats

La dotzena edició de Cucalòcum (Parc de
la Infància i la Joventut de Lleida) no
deixarà ningú fred... tot i que els infants
disposen enguany d'una nova proposta
molt ”refrescant“: la magnífica pista de gel
situada a la planta baixa del Palau de Vidre.
Aquest espai es converteix així en la
segona ”subseu“ de Cucalòcum (la
primera, ”Aigualòcum”, és dedicada a
activitats aquàtiques). Gràcies a l'acord
assolit entre la Fira de Lleida i Mobile Ice,
els visitants del parc de la infància poden
accedir gratuïtament a la pista i han de
pagar solament el lloguer dels patins.

Representació de l’obra titulada El somni d’una nit d’estiu, de William
Shakespeare, a càrrec de Parracs i sota la direcció d’Àngel Llàcer.
21.30 h. Sala 1 del Teatre Municipal de l’Escorxador (carrer de
Lluís Companys, s/n). Organitza: Teatre Municipal de l’Escorxador.

Diàleg titulat Les maratons, caritat o solidaritat. 20.00 h. Sala
Nausica de l’Ateneu Popular de Ponent (carrer de Pau Claris, 10).
Organitza: Ateneu Popular de Ponent.
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23

activitats

Taula rodona titulada Perspectiva urbanística a Lleida, moderada
per Josep R. Correal. Sessions de debat “La cultura i l’urbanisme”.
20.00 h. Sala Nausica de l’Ateneu Popular de Ponent
(carrer de Pau Claris, 10). Organitza: Ateneu Popular de Ponent.

teatre

Representació poeticomusical titulada Las rosas de papel,
de Gil de Biedma, a càrrec de Pep Munné i Sílvia Comes.
22.30 h. Cafè del Teatre Municipal de l’Escorxador (carrer
de Lluís Companys, s/n). Organitza: Teatre Municipal de
l’Escorxador.

dissabte

25

activitats

Narració de contes, a càrrec de Núria Escudé. Cicle Contes
per a la quitxalla. 11.00 h. Biblioteca de l’Ateneu
Popular de Ponent (carrer de Pau Claris, 10). Organitza:
Ateneu Popular de Ponent.

concerts

Premis Ricard Viñes 2002, a càrrec de Noèlia Fernández
(1r premi de la categoria B) i Jordi Farran (2n premi de la
categoria A). Recital de piano a càrrec dels guanyadors de la
darrera edició del Concurs de Piano R. Viñes. 20.00 h.
Auditori Municipal Enric Granados (plaça de Mossèn
Cinto Verdaguer, s/n). Organitza: Institut Municipal de
Música de Lleida.

concerts

teatre

26

Música celta i danses del Renaixament, a càrrec d’Ensemble
XXI i sota la direcció de J. A. Chic. Cicle de música “Dissabtes,
música a l’Ateneu”. 20.00 h. Sala Nausica de l’Ateneu
Popular de Ponent (carrer de Pau Claris, 10). Organitza:
Ateneu Popular de Ponent.
Representació de l’obra titulada Física i política, a càrrec
de Bulevard Espectacles i sota la direcció de Carles
Labèrnia. 21.30 h. Sala 2 del Teatre Municipal de
l’Escorxador (carrer de Lluís Companys, s/n). Organitza:
Teatre Municipal de l’Escorxador.

El Pati del Museu de la Paeria acollirà del
9 de gener al 9 de febrer una exposició
de l'artesà de retaules Manuel Uceda
Jiménez. Aquesta mostra ens oferirà una
oportunitat única per tal de gaudir dels
retaules fets en l'actualitat: la transformació
de la fusta en art.
Les fases d'elaboració d'un retaule són:
- Plantejar i dibuixar el motiu per pintar a
mida natural.
- Preparar la fusta: col·locar les columnes,
les motllures i els relleus.
- Preparació de la fusta per decorar: posar
sis capes de cola de conill barrejada amb
guix. Amb posterioritat, polir la superfície.
- Preparació de treballs de daurat amb or
fi, or fals o plata.
- Quan el retaule està daurat i patinat, ha
de policromar-se i patinar-se en colors
vells.
- Pintura de tema religiós amb oli i
seguidament patinar-lo en vell novament.

diumenge

31

teatre

Representació infantil titulada Les aventures del Baró de Munchausen,
a càrrec de La Baldufa i sota la direcció de Paco Paricio i Ramon
Molins. 12.00 i 18.00 h. Espai 3 (antic convent de santa Teresa).
Organitza: Teatre Municipal de l’Escorxador.

teatre

Representació de l’obra titulada Física i política, a càrrec de Bulevard
Espectacles i sota la direcció de Carles Labèrnia. 19.00 h. Sala 2 del
Teatre Municipal de l’Escorxador (carrer de Lluís Companys, s/n).
Organitza: Teatre Municipal de l’Escorxador.

L'exposició podrà visitar-se de dilluns a
divendres, de les 11.00 a les 14.00 h i de
les 17.00 a les 20.00 h; dissabtes,
diumenges i festius, de les 11.00 a les
14.00 h. Per a més informació, truqueu al
973 70 03 94.

Retaules
d’Uceda al Palau
de la Paeria

divendres
cinema

Projecció de la pel·lícula titulada Éloge de l’amour, del director
Jean-Luc Godard. Cicle de cinema “Amb veu pròpia”.
22.00 h. Centre Cultural de la Fundació “la Caixa” (avinguda
de Blondel, 3). Organitzen: Regidoria de Cultura de l’Ajuntament
de Lleida i Fundació “la Caixa”.
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