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diumenge
activitats

Visita guiada corresponent a la Ruta Castell de Gardeny. Sortida a les
11.00 h des del Turó de Gardeny. Organitza: Turisme de Lleida.

fira

Lleida Ocasió (fins al 2 de juny). Recinte firal dels Camps Elisis.
Organitza: Fira de Lleida.

exposició

La Humanitat i el Cosmos, a càrrec de l’artista Carme Gaudens (fins al
8 de juny). Sala de l’Antiga Audiència. Organitza: Regidoria de Cultura.

exposició

Imatges de Cuba. Mostra de sensibilització sobre les repercussions
que té sobre el poble de Cuba la situació de bloqueig econòmic (fins
al 8 de juny). Pati del Palau de la Paeria. Organitza: Plataforma
Lleidatana contra el bloqueig a Cuba i la llei Helms-Burton.

exposició

Mostra de gravats de Joan Miró sobre Mallorca (fins al 8 de juny).
Biblioteca de l'IEI. Organitza: Fundació Pública Institut d'Estudis Ilerdencs.

exposició

Pitiüses 59-02. Art Contemporani a Eivissa i Formentera (fins al 8 de
juny). Sala Gòtica de l'IEI. Organitza: Fundació Pública Institut d'Estudis
Ilerdencs.

exposició

(G)raons, a càrrec de l’artista Marcho Remacha (fins al 8 de juny). Casa
dels Artistes. Organitza: Regidoria de Cultura.

exposició

Mostra de gravats, a càrrec de l'artista Núria Batalla (fins al 15 de
juny). Sala del Mercat del Pla. Organitza: Regidoria de Cultura.

exposició

Presentar la clau de records indefinibles, a càrrec dels alumnes de cicle
formatiu de grau superior de fotografia artística de l'Escola Municipal
de Belles Arts (fins al 12 de juny). Sala Coma Estadella. Organitzen:
Col·legi d'Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Lleida i Escola Municipal
de Belles Arts.

exposició

70 anys de ràdio. 70 anys d’història (fins al 30 de juny). Sala Municipal
de Sant Joan. Organitza: Ràdio Lleida.

exposició

Conjunt d'obres fetes en pedra, datades entre el període preromànic i
el gòtic, Pell de pedra (fins al 30 de juny). Museu Diocesà i Comarcal
de Lleida. Organitza: Museu de Lleida Diocesà i Comarcal.

exposició

L’Univers Obert d’Antoni Tàpies (fins al 27 de juliol). Centre d’Art La
Panera. Organitza: Regidoria de Cultura.

exposició

Exposició del fons bibliogràfic de la Biblioteca Pública sobre la Seu Vella
i el seu entorn (fins al 31 d'agost). Biblioteca Pública. Organitza: Biblioteca
Pública de Lleida.

dilluns
exposició

Mostra fotogràfica Síndrome de Down: una vida per endavant, a
càrrec de Roberto Villagraz (fins al 15 de juny). Inauguració a les
20.00 h. Claustre infantil de la Biblioteca Pública de Lleida. Organitza:
Associació Lleidatana Síndrome de Down.

L'Associació d'Ajuda Mútua d'Immigrants
a Catalunya-AMIC ha preparat l'exposició
titulada Treballant com tu, en la qual mostra
l'aportació del treball dels immigrants
estrangers al desenvolupament de
l'economia catalana. També introdueix
alguns aspectes relatius a les causes que
generen aquests fluxos migratoris i a les
grans dificultats a què s'enfronten els
immigrants en la nostra societat per assolir
l'objectiu d'aconseguir una feina.
La intenció d'aquesta exposició és la de
plasmar el desig d'integració d'aquestes
persones, l'esperit emprenedor, la voluntat
de superació i, també, aportar a la societat
lleidatana, en aquest cas, l'enriquiment que
comporta la diversitat en una societat
moderna com vol ser la nostra.
L'exposició pot visitar-se del 12 al 30 de
juny al pati del Palau de la Paeria de dilluns
a divendres, de 11.00 a 14.00 h i de 17.00
a 20.00 h; dissabtes, diumenges i festius,
de 11.00 a 14.00 h.

6

divendres
música

Recital a càrrec de Miquel Pujadó. 21.00 h. Auditori Enric Granados.
Organitza: Caixa de Terrassa.

cinema

Marie-jo et ses deux amours (Marie-jo i els seus dos amors), del
director Robert Guédiguian. 22.00 h. Centre Cultural de la Fundació
“la Caixa”. Organitza: Fundació “la Caixa”.

exposició

Què podem fer els jubilats?, a càrrec de Paquita Reig i Casimir Jové
(fins al 22 de juny). Museu de la Paeria. Organitza: Regidoria de
Cultura.

Mostra sobre
els immigrants
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dissabte
activitats

Lliurament de premis i lectura pública dels contes guanyadors dels
quatre primers premis. Cicle de Contes de la Natura. 11.00 h. Centre
d'Interpretació de la Mitjana. Organitza: Àrea d'Educació Ambiental de
la Regidoria de Medi Ambient.

contacontes

El cargol Pol viu a la Mitjana, L'experiència de l'Enric i El meu besavi
Granotis III, a càrrec de Carles Benseny i Joan Domingo. 11.00 h. Centre
d'Interpretació de la Mitjana. Organitza: Àrea d'Educació Ambiental.

música

Concert a càrrec de diferents corals. 12.00 h. Teatre Principal. Organitza:
Associació Lleidatana Síndrome de Down.

sardanes

Bellpuig Cobla i Contemporània. 9è Aplec de la Sardana. Sessió tarda
i nit. Cappont. Organitzen: Col·lectiu Cultural Cappont i Grup Sardanista
Montserrat.

Flotats porta a Lleida

París 1940

8

12

El Teatre de l'Escorxador de Lleida portarà
a escena el pròxim 15 de juny l'obra París
1940, dirigida i interpretada per Josep Maria
Flotats. La peça teatral recrea les lliçons
magistrals del professor francès Louis Jouvet
com a punt de partida d'una reflexió sobre
el sentit del teatre i les seves possibilitats
de realitzar-se a partir d'un ofici.
El mateix Flotats dóna vida a l'actor, director
i assagista Louis Jouvet, qui a mitjan segle
X X va originar una escola que va
revolucionar el teatre gal. L'obra sorgeix
arran de les set lliçons que el mestre
imparteix a una jove actriu, la Clàudia (Mercè
Pons), que està preparant el personatge
d'Elvira del Don Juan de Molière. Però més
enllà d'explicar les dificultats a l'hora de
formar-se en un ofici, París 1940 vol
respondre a la pregunta de si el teatre
serveix per a alguna cosa. La música i les
llums serviran per unir les classes magistrals
de Jouvet a la seva alumna, que tindran com
a escenari un teatre parisenc buit.
L'obra, representada en castellà, és
programada a la sala 1 del Teatre per al
diumenge, 15 de juny, a les 21 h i el dilluns,
dia 16, a les 21.30 h. Paco Martínez, Luis
Moreno i Alejandro Vera completen la llista
d'actors de l'obra.
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13

14

15

diumenge
activitats

Visita guiada corresponent a la Ruta Ars Sacra. Sortida a les 11.00 h
des de la plaça de Sant Josep. Organitza: Turisme de Lleida.

dijous
música

Concert de fi de curs a càrrec de l’Orquestra de vent i percussió,
l’Orquestra de corda i orquestra de vent de l’Escola de Música i
l’Orquestra del Conservatori de Música. 19.00 h. Auditori Enric
Granados. Organitza: Conservatori de Música de Lleida.

òpera

Lucia di Lammermor, de Gaetano Donizatti, a càrrec del Cor Amics
de l’Òpera de Sabadell i l’Orquestra Simfònica del Vallès. 21.00 h.
Teatre Principal. Organitzen: Amics de l’Òpera de Lleida i Ajuntament
de Lleida.

exposició

Treballant com tu (fins al 30 de juny). Pati del Palau de la Paeria.
Organitza: Associació d’Ajuda Mútua d’Immigrants a Catalunya-AMIC.

divendres
cinema

The pianist (El pianista), del director Roman Polanski. 22.00 h. Centre
Cultural de la Fundació “la Caixa”. Organitza: Fundació “la Caixa”.

dissabte
contes

Contacontes per a la quitxalla, narrats per Núria Escudé. 11.00 h.
Biblioteca de l'Ateneu Popular de Ponent. Organitza: Ateneu Popular
de Ponent.

sardanes

Cobla per concretar. 20.00 h. Plaça de l’Auditori Enric Granados.
Organitza: Associació de Veïns de Noguerola.

música

Concert a càrrec de l’Orfeó Lleidatà i l’Orfeó Balaguerí. 21.00 h.
Auditori Enric Granados. Organitza: Orfeó Lleidatà.

diumenge
activitats

Visita guiada corresponent a la Ruta La Lleida Modernista. Sortida a
les 11.00 h des de Turisme de Lleida. Organitza: Turisme de Lleida.

teatre

París 1940, de Louis Jovet, a càrrec de la Companyia Flotats. 21.00
h. Sala 1 del Teatre de l’Escorxador. Organitza: Teatre de l’Escorxador.

diàleg

Instruments per governar democràticament (referèndum, pressupostos
participatius, consultes, negociació, escolta social...): S'utilitzen?. 20.00
h. Sala Nausica de l'Ateneu Popular de Ponent. Organitza: Ateneu
Popular de Ponent.

teatre

París 1940, de Louis Jovet, a càrrec de la Companyia Flotats. 21.30
h. Sala 1 del Teatre de l’Escorxador. Organitza: Teatre de l’Escorxador.
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17

música

Concert de fi de curs a càrrec del Grup de guitarres del Conservatori,
el Grup d’acordions del Conservatori, el Grup de saxofons del
Conservatori, el Grup de percussió del Conservatori i la Big Band
del Conservatori. 19.00 h. Auditori Enric Granados. Organitza:
Conservatori de Música de Lleida.

dijous

19

activitats

Inauguració de l'exposició Seu Vella. L'esplendor retrobada (fins al 26
d'octubre). Tarda. Seu Vella de Lleida. Organitzen: Generalitat de
Catalunya i Fundació "la Caixa".

música

Concert de fi de curs a càrrec de l’Orquestra Simfònica del
Conservatori de Música. 19.00 h. Auditori Enric Granados. Organitza:
Conservatori de Música de Lleida.

música

Concert de guitarra, a càrrec de Carles Trepat. IX Curs de tècnica i
interpretació guitarrística. 21.00 h. Auditori Enric Granados. Organitza:
Conservatori de Música de Lleida.

divendres

20

cinema

Battle Royale, del director Kinji Fukasaku. 22.00 h. Centre Cultural
de la Fundació “la Caixa”. Organitza: Fundació “la Caixa”.

exposició

Blanca Pasqual (fins al 13 de juliol). Sala d’exposicions del Mercat
del Pla. Organitza: Regidoria de Cultura.

exposició

Seu Vella. L'esplendor retrobada (fins al 26 d'octubre). Seu Vella de
Lleida. Organitzen: Generalitat de Catalunya i Fundació "la Caixa".

dissabte

21

castells

Actuació castellera a càrrec dels Castellers de Lleida. Plaça de Sant
Joan i plaça de l’Escorxador. Organitza: Castellers de Lleida.

sardanes

Cobla Ciutat d’Igualada. 22.30 h. Plaça de Ricard Vinyes. Organitza:
Secció Sardanista “Ciutat de Lleida” del Centre Cultural Lleidatà de
Dansaires.

22

diumenge
activitats

sardanes

Visita guiada corresponent a la Ruta Els Museus Contemporanis.
Sortida a les 11.00 h des de Turisme de Lleida. Organitza: Turisme
de Lleida.
Cobla Jovenívola d’Agramunt. Dia Universal de la Sardana. 12.00 h.
Camps Elisis. Organitzen: Grup Sardanista del CE Huracans, Grup
Sardanista Montserrat, Secció Sardanista Grup de Veterans del
Sícoris Club, Secció Sardanista “Ciutat de Lleida” del Centre Cultural
Lleidatà de Dansaires.

dilluns

23

activitats

Festinoval 2003, amb més de 14 grups musicals i companyies de
teatre, circ, dansa, belles arts, etc. (dies 23 i 24 de juny). Tot el dia.
Camps Elisis. Organitzen: Plataforma Festinoval i Regidoria de Joventut.

activitats

Arribada de la Flama del Canigó (19.45 h), recepció a l’Ajuntament
(20 h) i lectura del Manifest de la Flama al barri de Llívia (20.30 h).

27

28

La Flama del Canigó
arriba a la ciutat

divendres
cinema

Portraits chinois (Retrats xinesos), de la directora Martine Dugowson.
22.00 h. Centre Cultural de la Fundació “la Caixa”. Organitza: Fundació
“la Caixa”.

dissabte
sardanes

29

Cobla Municipal de Lleida. 22.30 h. Plaça de Ricard Vinyes. Organitza:
Secció Sardanista “Ciutat de Lleida” del Centre Cultural Lleidatà de
Dansaires.

Perpetuant un any més la tradició, la Flama
del Canigó serà l'encarregada d'encendre
les fogueres de Sant Joan de tots els barris
de la ciutat el dia 23 de juny i donarà pas
també als actes per celebrar la Diada dels
Països Catalans a Lleida. Aquesta popular
Flama és el foc que s'encén al cim de la
muntanya que porta el seu nom, situada
a la Catalunya Nord, per distribuir-lo
després per tots els territoris i les
poblacions de cultura catalana. L'acte es
representa anualment com a símbol d'unitat
i identitat cultural.
Des de Lleida, el Centre Excursionista i el
Club Ciclista Terraferma organitzen cada
any una expedició, amb la col·laboració i
el patrocini de l’Ajuntament de Lleida, per
portar la Flama des del cim del Canigó fins
a la capital del Segrià, el dia 23 de juny.
Quan el seguici arribi a Lleida (cap a les
19.45 h), es farà un recorregut pels carrers
de la ciutat que culminarà a l'Ajuntament
de Lleida (20 h), on s'oferirà una recepció
oficial a la Flama. Després, la mateixa
comitiva es desplaçarà fins a Llívia, que
enguany és el barri designat per acollir els
actes de celebració de la Diada dels Països
Catalans.
La Plataforma d'Entitats "Flama del Canigó"
ha organitzat diferents activitats lúdiques
i festives per celebrar l'arribada del "foc".
Amb la lectura del Manifest de la Flama
(cap a les 20.30 h), es procedirà al
lliurament dels fanals i les torxes als
representants dels barris, partides,
associacions i entitats del municipi per tal
que puguin encendre els seus respectius
focs i fogueres de Sant Joan. Les revetlles
populars amenitzaran la festa enmig de
focs i petards.

diumenge
activitats

Visita guiada corresponent a la Ruta Ars Sacra. Sortida a les 11.00
h des de la plaça de Sant Josep. Organitza: Turisme de Lleida.

sardanes

Cobla per concretar. 19.00 h. Local Social del Secà de Sant Pere.
Organitza: Associació de Veïns del Secà de Sant Pere.
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