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dilluns
exposició

Mostra dels treballs d'arts plàstiques fets pels membres de les
associacions de jubilats (fins al 7 de desembre). 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. Organitza: Coordinadora de Jubilats de l'Ajuntament de Lleida.

exposició

Sinestèsies, a càrrec de l'artista Alfons Cuenca (fins al 7 de desembre).
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 20.00 h; diumenges i festius, de
les 12.00 a les 14.00 h. Sala del Mercat del Pla. Organitza: Regidoria
de Cultura de l’Ajuntament de Lleida.

exposició

Traces medievals, ars et scientia. Proporcions harmòniques i construcció
de la Seu Vella (s. XIII) (fins al 10 de gener de 2004). De dimarts a
divendres, de les 10.00 a les 14.00 h i de les 18.00 a les 21.00 h;
dissabtes i festius, de les 12.00 a les 14.00 h i de les 18.00 a les 21.00
h; diumenges, de les 12.00 a les 14.00 h. Sala d’Arqueologia de l’IEI.
Organitza: Fundació Pública Institut d’Estudis Ilerdencs.

exposició

Mostra de Mans Unides (fins al 14 de desembre). 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 de Sant Joan. Organitzen: Mans Unides
i Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Lleida.

exposició

Mostra a càrrec de l'artista Lautaro Díaz (fins al 14 de desembre). De
dimarts a divendres, de les 19.30 a les 21.00 h; festius, de les 12.00
a les 14.00 h. Sala Rogeli Aragonés-Centre de Cultura Contemporània
de Pardinyes. Organitza: Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Lleida.

exposició

Che en la revolución cubana 1955-1966 (fins al 21 de desembre).
Dilluns, dimarts, dimecres i divendres, de les 9.30 a les 13.30 h. Centre
Cívic de Balàfia. Organitza: Plataforma lleidatana contra el bloqueig a
Cuba i la llei Helms Burton.

exposició

Mostra antològica dedicada a l'artista Josep Guinovart i Bertrán, medalla
Morera 2002 (fins al desembre). De dimarts a dissabte, de les 10.00
a les 13.00 h i de les 18.00 a les 21.00 h; diumenges i festius, de les
10.00 a les 13.00 h. Museu d'Art Jaume Morera. Organitza: Regidoria
de Cultura de l’Ajuntament de Lleida.

activitat

8è Gran Merc’Art de Lleida (fins al 8 de gener de 2004). De dilluns a
dissabte, de les 10.00 a les 13.30 h i de les 17.00 a les 20.00 h. Sala
Indecor (C/ General Britos, 23). Organitza: Indecor.

exposició

Els esperits, l’or i el xaman. Museo del Oro de Colombia (fins a l'11 de
gener de 2004). Centre Cultural de la Fundació “la Caixa”. Organitza:
Fundació “la Caixa”.

exposició

Gràfiques Ocultes (fins a l'11 de gener de 2004). De dilluns a dissabte,
de les 11.00 a les 14.00 h i de les 18.00 a les 21.00 h. Centre d'Artistes
i Artesans de Lleida (carrer dels Cavallers, 31-33). Organitzen:
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i Regidoria de
Cultura i Arts Plàstiques de l’Ajuntament de Lleida.

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). De
dilluns a divendres, de les 9.00 a les 14.00 h. Vestíbul del Casino
Principal. Organitza: Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Lleida.

exposició

Mostra permanent del Museu d'Art Jaume Morera, amb una selecció
de les obres més interessants ingressades a la col·lecció al llarg dels
darrers deu anys. De dimarts a dissabte, de les 10.00 a les 13.00 h i
de les 18.00 a les 21.00 h; diumenges i festius, de les 10.00 a les 13.00
h. Museu d'Art Jaume Morera. 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; 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.
Sala Leandre Cristòfol. Organitza: Regidoria de Cultura de l’Ajuntament
de Lleida.

El Centre d'Artistes i Artesans de Lleida
acull l'exposició "Gràfiques Ocultes".
Es tracta d'una mostra fruit d'un treball
de recerca que ofereix una àmplia
panoràmica de les obres més
interessants, creativament i
sociològicament, de la comunicació
gràfica produïdes a Catalunya, que pel
seu caràcter innovador, transgressor,
efímer, marginal o privat ha estat exemple
de renovació en el disseny i en els nous
models culturals.
Aquesta exposició, produïda pel centre
KRTU del Departament de Cultura de la
Generalitat de Catalunya amb la
col·laboració de l'ADG-FAD, serà itinerant
per diferents ciutats de Catalunya gràcies
a l a c o l · l a b o ra c i ó d e l s d i ve r s o s
ajuntaments.
“Gràfiques Ocultes” podrà visitar-se fins
a l'11 de gener de 2004 al Centre
d'Artistes i Artesans de Lleida (carrer
dels Cavallers, 31-33) de dilluns a
dissabte, de les 11.00 a les 14.00 h i de
les 18.00 a les 21.00 h.

Gràfiques
Ocultes
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dimecres
activitat

Conferència, a càrrec de Glòria Rognoni. Any Europeu de les Persones
amb Discapacitats. 19.00 h. Saló de Sessions del Palau de la Paeria.
Organitza: Regidoria de Serveis Personals i Salut Pública de l’Ajuntament
de Lleida.

exposició

Mostra de les obres presentades al IV Concurs de Pintura a càrrec
de jubilats i pensionistes de més de 50 anys (fins al 15 de desembre).
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.
Museu del Palau de la Paeria. Organitza: Comissió de Cultura de la
Coordinadora de Jubilats i Pensionistes de Lleida i Comarques.

Fòrum Jove
2003

dijous
música

Concert de violoncel, a càrrec de Lluís Claret amb l'acompanyament
del Quartet Guinjoan. 21.00 h. Auditori Municipal Enric Granados.
Organitza: Auditori Municipal Enric Granados.

xerrada

La joieria femenina a la cort hispana del segle XVI, a càrrec de la
historiadora d’art Sílvia Folguera. 20.30 h. Sala Nausica de l’Ateneu
Popular de Ponent. Organitza: Ateneu Popular de Ponent.

divendres
tertúlia

Immigració. Ahir i avui, a càrrec de Jacinto Pernia, tècnic d'immigració,
drets civils i voluntariat. 17.00 h. Sala Jaume Magre. Organitza:
Regidoria de Serveis Personals i Salut Pública de l’Ajuntament de
Lleida.
La Regidoria de Joventut de l'Ajuntament
de Lleida ha preparat el Fòrum Jove 2003.

dissabte
teatre

Eeuuropa, a càrrec de Teatre de Guerrilla. Temporada d'Arts
Escèniques. 21.30 h. Sala 1 del Teatre Municipal de l'Escorxador.
Organitza: Teatre Municipal de l'Escorxador.

diumenge
activitat

Visita guiada per la ciutat corresponent a la ruta Castell de Gardeny.
Sortida a les 11.00 h des del turó de Gardeny. Organitza: Turisme de
Lleida.

teatre

Els nens de la meva escala, a càrrec de Teatru Nu. Cicle de teatre
per a nois i noies "Cavall Fort". 11.00 h. Teatre Principal. Organitzen:
Teatre Principal i Òmnium Cultural.

teatre

Eeuuropa, a càrrec de Teatre de Guerrilla. Temporada d'Arts Escèniques.
19.00 h. Sala 1 del Teatre Municipal de l'Escorxador. Organitza: Teatre
Municipal de l'Escorxador.

dimecres
música

Gran nit de gospel amb God's Chosen. X Festival de Jazz de Lleida.
22.00 h. Auditori Municipal Enric Granados. Organitzen: Amics del
Jazz i Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Lleida.

Es tracta d’un espai obert a tots els joves
de Lleida per debatre i reflexionar sobre
aquells temes que els afecten i preocupen.
El Fòrum Jove d’enguany consistirà en unes
jornades repartides en tres grups:
Grup 1: Lleure participatiu.
Grup 2: Els joves i la nit.
Grup 3: Panorama actual, perspectives de
futur.
Poden participar en el fòrum tots els joves
residents a Lleida d’entre 14 i 30 anys i els
professionals i membres d’entitats que
intervinguin en l’àmbit del lleure i l’educació
juvenil.
Com a cloenda del Fòrum Jove es portarà
a terme un concert el dissabte 13, a les
20.30 h, al Cafè del Teatre de l’Escorxador.
Centre Municipal d'Informació Juvenil. Plaça
dels Amics de Lleida, s/n. Telèfon: 973 22
28 22 - www.paeria.es/joventut

dijous
activitat

Es tracta d'una activitat que es portarà a
terme el 12 i 13 de desembre a El Mercat
Espai de Lleure i Creació per a Joves (plaça
de Sant Jordi, s/n –la Bordeta–) i que
aquest any se centrarà en el lleure juvenil.

Lliurament dels premis de literatura, poesia, pintura i fotografia VIII
"La Veu" i IV pintura convocats per la Coordinadora de Jubilats i
Pensionistes de Lleida i Comarques. 17.00 h. Casino Principal. Organitza:
Comissió de Cultura de la Coordinadora de Jubilats i Pensionistes de
Lleida i Comarques.

divendres
activitat

Fòrum Jove 2003 (fins al 13 de desembre). El Mercat. Espai de Lleure
i Creació per a Joves (plaça de Sant Jordi, s/n). Organitza: Regidoria
de Joventut de l’Ajuntament de Lleida.
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L'Institut Municipal de Treball Salvador
Seguí ha preparat per a aquest mes de
desembre diferents cursos de millora
professional.
Informàtica:
- Fotografia digital i tractament informàtic
de la imatge. Photoshop (nivell avançat):
del 10 al 31 de gener.
- Contaplus: del 12 al 26 de gener.
- Autocad 2000 (nivell avançat): del 12
de gener al 18 de febrer.
- Bases de dades. Access: del 17 de
gener al 14 de febrer.

14

Empresa:
- Grafologia II: del 10 al 31 de gener.
- Organització i gestió del temps: del 12
al 26 de gener.
Comunicació:
- Parlar i expressar-se en públic
(perfeccionament): del 10 al 31 de gener.
- Programació neurolingüística. PNL: del
16 al 24 de gener.
Salut:
- Prevenció de riscos laborals (nivell
bàsic): del 12 de gener al 2 de febrer.
- Gestió ambiental a l'empresa: del 13
de gener al 7 de febrer.
- Manipulador/a d'aliments: del 19 al 21
de gener.
Lleure:
- Automaquillatge: del 12 al 26 de gener.
- Cuina vegetariana: del 12 de gener al
2 de febrer.
- Soldadura amb elèctrode recobert
(nivell bàsic): del 17 de gener al 7 de
febrer.
- Fotografia digital (nivell bàsic): del 17
de gener al 14 de febrer.
Institut Municipal de Treball Salvador
Seguí. Carrer de Ramon Argilés / plaça
de Rosa Sensat. Telèfon: 973 24 77 37.
imt@paeria.es - http://paeria.es/imt

Cursos a l’Institut
Municipal de
Treball
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dissabte
teatre

Robin Hood, a càrrec de l'Aula Municipal de Teatre. Cicle de teatre
per a nois i noies "Cavall Fort". 11.30 h. Teatre Principal. Organitzen:
Teatre Principal i Òmnium Cultural.

dansa

Actuació de dansa. 17.00 h. Gimnàs de l’Ateneu Popular de Ponent.
Organitza: Ateneu Popular de Ponent.

música

Quartet Ilerda, amb Marta García a la flauta travessera, Iván Pérez
al violí, Esther García a la viola i Jordi Gallén al violoncel. 20.00 h.
Sala Nausica de l'Ateneu Popular de Ponent. Organitza: Ateneu
Popular de Ponent.

música

Concert per determinar. Festa de cloenda del Fòrum Jove 2003.
20.30 h. Cafè del Teatre de l’Escorxador. Organitza: Regidoria de
Joventut de l’Ajuntament de Lleida.

dansa

Tablao, a càrrec de la Companyia Increpación Danza. Temporada
d'Arts Escèniques. 21.30 h. Sala 1 del Teatre Municipal de l'Escorxador.
Organitza: Teatre Municipal de l'Escorxador.

música

De Luxe. Rock Tardor 2003. 23.30 h. River Cafè. Organitza: Regidoria
de Cultura de l’Ajuntament de Lleida.

diumenge
activitat

Visita guiada per la ciutat corresponent a la ruta Ars Sacra.
Sortida a les 11.00 h des de l'església de Sant Llorenç (plaça
de Sant Josep). Organitza: Turisme de Lleida.

teatre

Robin Hood, a càrrec de l'Aula Municipal de Teatre de Lleida.
Cicle de teatre per a nois i noies "Cavall Fort". 11.30 h. Teatre
Principal. Organitzen: Teatre Principal i Òmnium Cultural.

música

Concert al voltant del misteri d'Elx, a càrrec de la Capella de
Música Joan Baptista Comes d'Alacant i amb la direcció de J.
Benantzi Bilbao. Orgues de Ponent 2003. 19.00 h. Església de
Sant Llorenç. Organitza: Regidoria de Cultura de l’Ajuntament
de Lleida.

dilluns
diàleg

Qui cuida en la malaltia i la vellesa? 20.00 h. Sala Nausica de l’Ateneu
Popular de Ponent. Organitza: Ateneu Popular de Ponent.

dimecres
música

Audició musical, a càrrec de l’Aula de Música de l’Ateneu
Popular de Ponent. 18.30 h. Sala Nausica de l’Ateneu Popular
de Ponent. Organitza: Ateneu Popular de Ponent.

exposició

Mostra de pessebres (fins al 31 de desembre). Pati del Palau
de la Paeria (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) i Sala Municipal de Sant Joan (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). Organitza: Regidoria de
Cultura de l’Ajuntament de Lleida.

20

dissabte
contes

Narració de contes, a càrrec de Núria Escudé i amb la
col·laboració de la Coral Infantil de l’Ateneu Popular de Ponent.
11.00 h. Biblioteca de l’Ateneu Popular de Ponent. Organitza:
Ateneu Popular de Ponent.

teatre

Juli Cèsar, de William Shakespeare, a càrrec de Teatre Lliure.
Temporada d'Arts Escèniques. 21.30 h. Sala 1 del Teatre
Municipal de l'Escorxador. Organitza: Teatre Municipal de
l'Escorxador.
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diumenge
activitats

Visita guiada per la ciutat corresponent a la ruta La Lleida
modernista. Sortida a les 11.00 h des de Turisme de Lleida
(carrer Major, 31 bis). Organitza: Turisme de Lleida.

música

Concert a càrrec del Cor de Cambra de l'Auditori Enric Granados,
l'Orquestra Simfònica Julià Carbonell de les Terres de Lleida i
solistes, sota la direcció d'Alfons Reverté. 19.00 h. Auditori
Municipal Enric Granados. Organitza: Auditori Municipal Enric
Granados.

Mercat
23

26

de material d’esquí
de segona mà

dimarts
teatre

La ballarina i el soldadet de plom, a càrrec de Teatredetext.
Temporada d’Arts Escèniques. 18.00 h. Espai 3 (antic convent
de Santa Teresa). Organitza: Teatre Municipal de l'Escorxador.

música

Concert de Nadal, a càrrec de les corals de l’Ateneu Popular de
Ponent. 20.00 h. Sala Nausica de l’Ateneu Popular de Ponent.
Organitza: Ateneu Popular de Ponent.

divendres
teatre

Els Pastorets, a càrrec d’AEM-Belles Arts Teatre. Temporada
d’Arts Escèniques. 18.30 h. Sala 1 del Teatre Municipal de
l’Escorxador. Organitza: AEM-Belles Arts Teatre.

música

Sardanes i música per a cobla. Concert de Sant Esteve. 19.00
h. Auditori Municipal Enric Granados. Organitza: Auditori
Municipal Enric Granados.

parc infantil

12è Cucalòcum (fins al 4 de gener de 2004). De les 10.00 a les
13.30 h i de les 16.30 a les 20.00 h; excepte l'1 de gener, que
només s'obrirà a la tarda. Pavelló 4 del recinte firal dels Camps
Elisis. Organitza: Fira de Lleida.

Aquesta iniciativa va dirigida a tothom qui
vulgui comprar, vendre o intercanviar material
d'esquí de segona mà com ara botes, esquís,
planxes de snowboard, trineus de neu, folres
p o l a r s , b a s t o n s , u l l e re s , f i x a c i o n s ,
portaesquís, etc.

La ballarina i el soldadet de plom, a càrrec de Teatredetext.
Temporada d’Arts Escèniques. 18.00 h. Espai 3 (antic convent de
Santa Teresa). Organitza: Teatre Municipal de l'Escorxador.

A més, s’hi pot trobar informació actualitzada
sobre els diferents esports d'hivern, de totes
les pistes d'esquí (de Catalunya, la resta
d'Espanya, dels Alps...), preus, transports,
sortides organitzades, allotjaments, etc.

27

dissabte
teatre

El Centre Municipal d'Informació Juvenil
acull fins al pròxim mes de febrer el Mercat
de material d'esquí de segona mà.

L'horari és 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.

28

31

diumenge
activitat

Visita guiada per la ciutat corresponent a la ruta Els museus
contemporanis. Sortida a les 11.00 h des de Turisme de Lleida
(carrer Major, 31 bis). Organitza: Turisme de Lleida.

teatre

Els Pastorets, a càrrec d’AEM-Belles Arts Teatre. Temporada
d’Arts Escèniques. 18.30 h. Sala 1 del Teatre Municipal de
l’Escorxador. Organitza: AEM-Belles Arts Teatre.

música

Concert de Nadal i Cap d'Any, a càrrec de la Banda Municipal
de Lleida i sota la direcció d'Amadeu Urrea. 19.00 h. Auditori
Municipal Enric Granados. Organitza: Auditori Municipal Enric
Granados.

Cal recordar que els joves d'entre 15 i 25
anys poden gaudir de descomptes especials
mitjançant l'Entrada Jove, que els permet
aconseguir avantatges econòmics en el
lloguer de material d'esquí, descomptes en
forfets, entrades, sortides organitzades i
altres productes.
Centre Municipal d'Informació Juvenil (plaça
dels Amics de Lleida, s/n). Telèfon: 973 22
28 22. E-mail: cmij@paeria.es

dimecres
activitat

Campanades de Cap d'Any. Plaça de l'Escorxador. Organitza:
Associació de Veïns de l'Escorxador.
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