agenda cultural
21
dilluns

1

exposició

Imatges de Cuba. Mostra de sensibilització sobre les repercussions
que té sobre el poble de Cuba la situació de bloqueig econòmic
(fins al 29 de setembre). Centre Cívic de Balàfia (carrer de Terrassa,
1). Organitza: Plataforma Lleidatana contra el Bloqueig a Cuba i la
Llei Helms-Burton.

activitats

Viatgeteca, mostra de turisme juvenil amb informació i recursos per
planificar unes vacances a mida (fins al 30 de setembre). Centre
Municipal d'Informació Juvenil. Organitza: Regidoria de Joventut.

exposició

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

exposició

Mostra de cartells guanyadors i finalistes dels concursos de cartells
de les Festes de Lleida 2002-2003 (fins al 6 de maig de 2004).
Vestíbul del Casino Principal. Organitza: Regidoria de Cultura.

exposició

Mostra permanent del Museu d'Art Jaume Morera. Museu d'Art
Jaume Morera. Organitza: Regidoria de Cultura.

exposició

Mostra permanent de l'artista Leandre Cristòfol. Sala Leandre
Cristòfol. Organitza: Regidoria de Cultura.

dissabte

6

sardanes

Cobla Onze de Setembre. 22.30 h. Plaça de Ricard Viñes. Organitza:
Secció Sardanista Ciutat de Lleida del Centre Cultural Lleidatà de
Dansaires.

congrés

X Congreso de la Sociedad Española de Neurociencia (fins al 9 de
setembre). Aulari del Nou Campus Universitari. Organitza: Sociedad
Española de Neurociencia.

dimarts

9

exposició

11

dijous
castells

activitats

13

Festa major del barri de l'Ereta (fins al 14 de setembre). Organitza:
Federació d'Associacions de Veïns de Lleida i Província.

dissabte
sardanes

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

festes

Festa major de Raimat (fins al 14 de setembre). Organitza: Federació
d'Associacions de Veïns de Lleida i Província.

festes

Festa major de la partida de Butsènit (fins al 15 de setembre).
Organitza: Federació d'Associacions de Veïns de Lleida i Província.

activitats

X Jornades Gastronòmiques de la Fruita (fins al 29 de setembre).
Diferents restaurants de la ciutat. Organitza: Turisme de Lleida.

diumenge
castells

18

Actuació castellera a càrrec dels Castellers de Lleida. 10.00 h. El
Roser. Organitza: Castellers de Lleida.

divendres

12

14

16è Premi Marraco amb la mostra dels treballs de pintura, escultura
i ceràmica realitzats pels interns i internes dels centres penitenciaris
de Catalunya així com també pels del Centre Penitenciari Lannemezan
de França (fins al 21 de setembre). Sala Municipal d'Exposicions
de Sant Joan. Organitzen: Centre Penitenciari de Ponent i Regidoria
de Cultura.

Actuació castellera a càrrec de les colles castelleres Marrecs de
Salt, Sagals d'Osona, Tirallongues de Manresa i Castellers de Lleida.
12.30 h. Plaça de la Paeria. Organitza: Castellers de Lleida.

dijous
conferència

La família i els seus límits, a càrrec d’Eulàlia Cucurella, presidenta
d’Alzheimer Catalunya. 21 de setembre, Dia Internacional de
l’Alzheimer. 20.00 h. Sala Jaume Magre. Organitza: Fundació Adesma.

congrés

Congrés Nacional “La innovació, la tecnologia i el disseny per a
tots: la participació activa de les persones amb discapacitat” (fins
al 19 de setembre). Any Europeu de les Persones amb Discapacitat.
Edifici del Rectorat de la UdL. Organitzen: Aspid i Ministeri de
Treball i Afers Socials.

Amb la festivitat de Sant Miquel, l’arribada
de la tardor i la celebració de les desenes
Setmanes Gastronòmiques de la Fruita,
la cuina de la fruita arriba al seu punt
àlgid.
En la mostra gastronòmica, que se celebra
del 13 al 29 de setembre, més d’una
vintena de restaurants de Lleida ofereixen,
a preu tancat, originals menús en què
tots els plats estan elaborats amb fruita
com a element principal o guarnició.
Aquestes jornades, reconegudes a tot
Espanya, compten amb un alt nivell
gastronòmic i contribueixen d’una forma
molt important a consolidar Lleida com
a capital de la fruita dolça. Es tracta d’una
de les activitats que tindran lloc
paral·lelament a la Fira Sant Miquel i al
saló Eurofruit, que se celebraran a la
ciutat del 25 al 29 de setembre.
En l’edició del 2002 van participar en les
Setmanes Gastronòmiques de la Fruita
22 restaurants, que van oferir 150 plats
diferents i van servir 3.000 menús.
Turisme de Lleida (carrer Major, 31
bis). Telèfon: 902 25 00 50. Web:
www.turismedelleida.com

X Jornades
Gastronòmiques
de la Fruita
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22
divendres

19

jornada

Jornada Tècnica de Prevenció de Riscos Laborals en l’Agricultura
i la Indústria Agroalimentària. Saló de Congressos de la Fira de
Lleida. Organitza: Col·legi Oficial d’Enginyers Tècnics Agrícoles i
Pèrits Agrícoles de Catalunya.

teatre

Representació de l'obra Esperando a... Godoy, a càrrec de l'humorista
uruguaià Godoy. Humoràlia 2003. 22.00 h. Teatre de l'Escorxador.
Organitzen: Humoràlia i Ajuntament de Lleida.

activitats

I Trobada Anual de Mensistes de Catalunya 2003 (fins al 21 de
setembre). Sala d’actes de la Fundació “la Caixa”. Organitza: Col·lectiu
de Superdotats Mensa.

Exposició

festes

Festa major de la partida de Grenyana (fins al 21 de setembre).
Organitza: Federació d'Associacions de Veïns de Lleida i Província.

permanent de
Leandre Cristòfol

festes

Festa major del barri dels Cavallers (fins al 21 de setembre).
Organitza: Federació d'Associacions de Veïns de Lleida i Província.

exposició

Mostra d'humor de la Fundació General de la Universidad de Alcalá
de Henares amb l'exposició d'obres de cent artistes de diferents
països del món que tracten temes que afecten la humanitat. Exposició
presentada amb motiu de les IX Jornades d'Humor Gràfic que
organitza la FGUA (fins al 19 d'octubre). Sala Municipal d'Exposicions
el Roser. Organitzen: Humoràlia, Regidoria de Cultura i Departament
de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

exposició

Humoràlia (fins al 19 d'octubre). Pati i Museu del Palau de la Paeria
i antiga Audiència. Organitzen: Humoràlia, Regidoria de Cultura i
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

20

La sala d’exposicions Leandre Cristòfol
mostra una selecció dels millors treballs
escultòrics corresponents a dues
donacions.

21
L’any 1990, l’artista Leandre Cristòfol va
cedir a l’Ajuntament de Lleida una part
de la seva obra i nou anys més tard, va
ser la seva família qui va fer donació a la
ciutat gairebé de tota la col·lecció
particular del genial escultor, mort un any
abans.
Es tracta d’una exposició permanent que
podrà visitar-se de dimarts a divendres,
de les 18.00 a les 20.00 h; dissabte, de
les 11.00 a les 14.00 h i de les 18.00 a
les 20.00 h; diumenges i festius, de les
10.00 a les 13.00 h a la sala situada a
l’avinguda de Blondel.
Així doncs, poden contemplar-se els inicis
figuratius de l’escultor, la poesia de l’obra
surrealista lligada a les avantguardes dels
anys trenta, la increïble lleugeresa dels
“ralentis” dels anys cinquanta i les
composicions amb guix, filferro i objectes
trobats amb què va experimentar durant
els anys seixanta i setanta.

22

24

dissabte
activitats

Campionat Estatal d’Skateboard (fins al 21 de setembre). Matí i
tarda. Pista Skatepark del barri de Pardinyes. Organitza: Associació
d’Skateboard de Lleida SK8.

activitats

III Cursa de Cambrers San Miguel Ciutat de Lleida. 18.00 h. Carrer
del Doctor Fleming. Organitza: Regidoria de Cultura.

diumenge
activitats

VII Concurs de Pintura Ràpida. Dia Internacional de l’Alzheimer.
8.30 h. Entorn del complex dels Pares Franciscans. A les 14.00 h,
lliurament de premis. Organitza: Fundació Adesma.

activitats

Xocolatada popular amb un grup d’animació i el tren infantil de
l’Associació d’Amics del Ferrocarril. Dia Internacional de l’Alzheimer.
10.00 h. Entorn del complex dels Pares Franciscans. Organitza:
Fundació Adesma.

sardanes

Cobles Contemporània, Bellpuig Cobla, Jovenívola d'Agramunt i
Riella d'Agramunt. 36è Aplec de la Sardana. Homenatge al Grup
Cultural Pla dels Amats i a la compositora Pepita Llunell i Sanahuja.
11.00 h. Plaça de Ricard Vinyes. Organitza: Grup Sardanista del CE
Huracans.

activitats

Mostra Gastronòmica de Pastissos. Dia Internacional de l’Alzheimer.
18.00 h. Entorn del complex dels Pares Franciscans. A les 20.00 h,
lliurament de premis. Organitza: Fundació Adesma.

dilluns
activitats

Dia sense Cotxes. Tancament de carrers al trànsit privat de les 8.00
a les 20.00 h. Organitza: Ajuntament de Lleida.

activitats

IV Caminada Popular. Dia Internacional de l’Alzheimer. 9.30 h. Lloc
de sortida per determinar. Organitza: Fundació Adesma.

activitats

Gimcana de la mobilitat sostenible. Setmana de la Mobilitat Sostenible
(fins al 28 de setembre). De 9.30 a 13.00 h i de 15.00 a 17.00 h.
Zona tallada al trànsit de la ciutat. Organitza: Àrea d'Educació
Ambiental del Centre d'Interpretació de la Mitjana.

dimecres

exposició
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Mostra fotogràfica de les imatges captades pels lleidatans i lleidatanes
participants en la Diada Popular de Fotografia durant la Festa Major
de Maig (fins al 13 d'octubre). Inauguració a les 20.00 h. Sala
Municipal d'Exposicions de Sant Joan. Organitzen: Regidoria de
Cultura i Foto Llorens.
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23
25

26

27

28

29

dijous
música

Recital de cant, a càrrec del tenor Jaume Aragall, juntament
amb diversos guanyadors del concurs de cant que porta el seu
nom. IX Concurs de Piano Ricard Viñes. 21.00 h. Auditori
Municipal Enric Granados. Organitza: Conservatori de Lleida.

fira

Sant Miquel/Eurofruit, Saló Hispanofrancès Agrícola dels Pirineus
i Agroqualitat (fins al 29 de setembre). De les 10.00 a les 20.00
h. Recinte firal dels Camps Elisis. Organitza: Fira de Lleida.

divendres
cinema

Projecció del documental Comandante del director Oliver Stone.
22.00 h. Centre Cultural de la Fundació "la Caixa". Organitzen:
Regidoria de Cultura i Fundació "la Caixa".

dissabte
activitats

XI Fira d’Art de la Tardor (fins al 28 de setembre). Porxos de la
plaça de la Paeria. Organitza: Associació d’Arts de Ponent de
Lleida.

dansa

XIII Festival de Dansa Tradicional del Països Catalans. 18.00 h.
Plaça de Sant Joan. Organitza: Regidoria de Cultura.

activitats

III Concurs Popular de Grallers Ciutat de Lleida. 18.00 h. Plaça
de Sant Llorenç. Organitza: Associació Colla Gegantera i Grallers
Germanor.

activitats

Plantada de bèsties de foc arribades d’arreu de Catalunya. 19.00
h. Rambla d’Aragó. Organitza: Regidoria de Cultura.

activitats

VI Gran Nit de Bestiari de Foc amb la participació de les Bèsties
de Foc, els Diables de Lleida, músics, cors... 21.00 h. Rambla
d’Aragó. Organitza: Xip Xap.

música

Gran revetlla. 23.00 h. Rambla de Ferran. Organitza: Regidoria
de Cultura.

diumenge
activitats

Tocs de matinada, a càrrec dels Grallers de Lleida i l’Escola de
Gralles i grups convidats. 8.00 h. Organitza: Regidoria de Cultura.

circ

Tallers de circ. 11.00 h. Plaça de Sant Joan. Organitza: Regidoria
de Cultura.

castells

Actuació castellera a càrrec de les colles castelleres Capgrossos
de Mataró, Minyons de Terrassa i Castellers de Lleida. Festes
de la Tardor 2003. 12.30 h. Plaça de la Paeria. Organitza:
Castellers de Lleida.

música

Gran revetlla. 23.00 h. Rambla de Ferran. Organitza: Regidoria
de Cultura.

dilluns
activitats

Cercavila amb Lo Marraco, els gegants i capgrossos, cavallets,
balls de bastons, ministers, l’Àliga i una representació dels
gegants de les entitats de la ciutat. 11.30 h. Eix comercial.
Organitza: Regidoria de Cultura.

activitats

Ball de bastons amb el Centre Cultural Lleidatà de Dansaires.
12.45 h. Plaça de Sant Joan. Organitza: Regidoria de Cultura.

sardanes

Ballada de sardanes. 13.00 h. Plaça de la Paeria. Organitza:
Regidoria de Cultura.

música

Cantada d’havaneres, a càrrec dels grups Boira i Duet. 20.00
h. Plaça de Sant Joan. Organitza: Regidoria de Cultura.

activitats

Gimcana de
la mobilitat
sostenible

L'Àrea d'Educació Ambiental del Centre
d'Interpretació de la Mitjana ha organitzat
per al pròxim dilluns 22 de setembre la
Gimcana de la Mobilitat Sostenible
adreçada als centres escolars de la ciutat.
Aquesta activitat coincideix amb el Dia
sense Cotxes i està inclosa dins la
Setmana de la Mobilitat Sostenible, que
se celebra arreu d'Europa del 22 al 28
de setembre.
La gimcana està adreçada a l'alumnat
del cicle superior de primària o primer
cicle de secundària i tindrà lloc a la zona
tallada al trànsit de 9.30 a 13.00 h i de
15.00 a 17.00 h.
Amb aquesta iniciativa es pretén
comprovar els avantatges i/o dificultats
per desplaçar-se per la ciutat a peu, en
bicicleta, en cadira de rodes...
Per rebre més informació o inscriure's a
la Gimcana de la Mobilitat Sostenible cal
adreçar-se abans del 15 de setembre a
l'Àrea d'Educació Ambiental de
l'Ajuntament de Lleida.
Àrea d'Educació Ambiental del Centre
d'Interpretació de la Mitjana (carrer de
Ramon Argilés, 35). Telèfon: 973 23 07
38. E-mail: cea@paeria.es

Gran Castell de Focs. 22.00 h. Marge esquerre del riu Segre.
Organitza: Regidoria de Cultura.
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