agenda cultural
20
1

dijous
Els Pastorets, a càrrec d'AEM-Belles 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.

parc infantil

12è Cucalòcum (fins al 4 de gener). 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 nomès s'obrirà a la tarda.
Pavelló 4 del recinte firal dels Camps Elisis. Organitza: Fira de Lleida.

activitat

Mercat d'artesania (fins al 5 de gener). Plaça de l'IEI. Organitza: Col·lectiu
Alternatiu d'Artesans de Lleida.

exposició

XV Premi de Fotografia Òscar Ribes (fins al 2 de gener). De dilluns a
divendres, de les 11.00 a les 14.00 h i de les 17.00 a les 20.00 h. Sala
Municipal de l’Antiga Audiència (rambla de Ferran, 13). Organitzen: Centre
Excursionista de Lleida i Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Lleida.

exposició

Dibuixos sobre els Reis Mags d’Orient fets pels nens i nenes de les diferents
escoles de Lleida (fins al 5 de gener). Sala Municipal de Sant Joan.
Organitza: Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Lleida.

activitat

Mercadet de Nadal (fins al 6 de gener). Rambla de Francesc Macià.
Organitza: Institut de Mercats de l'Ajuntament de Lleida.

exposició

Latung la la, a càrrec de l’artista David Ymbernon (fins al 7 de gener). De
dilluns a dissabte, de les 9.00 a les 21.00 h. Vestíbul de la UdL. Organitza:
Universitat de Lleida.

activitat

8è Gran Merc'Art de Lleida (fins al 8 de gener). 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 (carrer del
General Britos, 23). Organitza: Indecor.

exposició

Traces medievals, ars et scientia. Proporcions harmòniques i construcció
de la Seu Vella (s. XIII) (fins al 10 de gener). 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 (plaça de la Catedral, s/n).
Organitza: Fundació Pública Institut d'Estudis Ilerdencs.

exposició

Mostra fotogràfica, a càrrec de Marcelo Expósito (fins a l'11 de gener). De
dilluns a dissabte, de les 10.00 a les 13.00 h i de les 17.00 a les 20.00 h;
diumenges i festius, de les 11.00 a les 14.00 h. Centre Cultural de la Fundació
"la Caixa" (avinguda de Blondel, s/n). Organitza: Fundació "la Caixa".

exposició

Gràfiques Ocultes (fins a l'11 de gener). 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

Passions i Compassions, a càrrec de l’artista Xavier Masfret (fins a l'11 de
gener). 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 del Mercat del Pla (carrer de Sant
Martí, s/n). Organitza: Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Lleida.

exposició

Els esperits, l'or i el xaman. Museo del Oro de Colombia (fins a l'11 de
gener). Centre Cultural de la Fundació "la Caixa" (avinguda de Blondel,
s/n). Organitza: Fundació "la Caixa".

exposició

Mostra d’olis, a càrrec de l’artista Antoni Piedra (fins a l’11 de gener).
Bar de l’Ateneu Popular de Ponent (carrer de Pau Claris, 10).
Organitza: Ateneu Popular de Ponent.

exposició

Col·lecció d’Art Contemporani II (fins a l'1 de febrer). De dimarts a
dissabte, de les 10.00 a les 14.00 h i de les 16.00 a les 20.00 h;
diumenges, de les 10.00 a les 14.00 h; dilluns, tancat. Centre d’Art
La Panera (plaça de la Panera, s/n). Organitza: Regidoria de Cultura
de l’Ajuntament de Lleida.

exposició

Raó de rostoll, a càrrec de l’artista Josep Guinovart (fins al 8 de
febrer). Premi d’Arts Plàstiques Medalla Morera 2002. 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 del Roser (carrer dels Cavallers, 15). Organitza:
Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Lleida.

activitat

Mercat de material d'esquí de segona mà (fins al febrer). 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 Cultura de
l'Ajuntament de Lleida.

Activitats

Teatre

teatre

Un any més, el Camarlenc de Ses Majestats
els Reis d'Orient visita la nostra ciutat.
Dies abans de l'arribada dels Reis Mags,
que és prevista per al dilluns, 5 de gener,
a partir de les 18.00 h, el patge reial
recorrerà els barris i les partides de Lleida
per recollir les cartes dels nens i nenes.
Farà el recorregut següent:
Divendres, 2 de gener:
- 15.30 h: Butsènit (Associació de Veïns).
- 16.15 h: Universitat (Local social: carrer
d’Alcalde Sol, 12).
- 17.00 h: Mariola (carrer d’Artur Mor, 1).
- 17.30 h: Institut (església de Sant Ignasi).
- 18.00 h: Escorxador.
- 18.45 h: Pardinyes.
- 19.15 h: Camp d’Esports (Local social).
Dissabte, 3 de gener:
- 15.30 h: Llívia.
- 16.00 h: Secà de Sant Pere.
- 16.30 h: Jardins Pius XII.
- 17.00 h: Residència del Sagrat Cor.
- 17.30 h: Balàfia (nou Local social).
- 17.45 h: Avinguda de Montcada (Local
social de Gualda).
- 18.15 h: Cappont.
- 18.30 h: Cucalòcum (Pavelló Nou).
- 19.00 h: Eix Comercial (carrers Magdalena
i Carme).
Diumenge, 4 de gener:
- 16.15 h: Carrer Cavallers (Local social).
- 16.30 h: Ereta - Sant Llorenç.
- 17.00 h: Jaume I (Local social).
- 17.30 h: La Bordeta (carrer d’Antoni Soler).
- 18.30 h: Eix Comercial (plaça de la Paeria).

El Camarlenc
dels Reis Mags
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Teatre

2

Concert

3

4

Activitats

5

dijous
exposició

Mostra de cartells guanyadors i finalistes dels concursos de cartells
de les Festes de Lleida 2002-2003 (fins al 6 de maig). De dilluns
a divendres, de les 9.00 a les 14.00 h. Vestíbul del Casino Principal
(carrer Major, 31). 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, Un passeig per l’art del segle XX a Lleida.
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 (carrer dels Cavallers, 15). 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
10.00 a les 13.00 h. Sala d’Art Leandre Cristòfol (avinguda de
Blondel, 42). Organitza: Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de
Lleida.

exposició

Museu de l’Automoció Roda Roda amb la mostra permanent de
vehicles antics, originals i de gran valor històric. Divendres i dissabtes,
de les 10.00 a les 13.00 h i de les 16.00 a les 20.00 h; festius, de
les 10.00 a les 13.00 h. Carrer de Santa Cecília, 22. Organitza:
Museu de l’Automoció Roda Roda.

exposició

Dipòsit del Pla de l’Aigua. Horari d’hivern (de novembre a febrer):
divendres, dissabte i diumenge, de les 11.00 a les 14.00 h; horaris
de visita concertada: dimecres, dijous, divendres i festius, de les
10.00 a les 13.00 h i dissabtes, de les 10.00 a les 13.00 h i de les
16.00 a les 20.00 h. Plaça del Pla de l’Aigua (antic Pla dels Gramàtics).
Organitza: Museu de l’Aigua.

Acosta’t
al Teatre Municipal
de l’Escorxador

divendres
teatre

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

activitat

Recollida de cartes reials a càrrec del Camarlenc de Ses Majestats els
Reis d’Orient (fins al 4 de gener). Diferents barris i partides de Lleida.
Organitza: Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Lleida.

dissabte
teatre

música

La ballarina i el soldadet de plom, a càrrec de Teatredetext. 18.00 h.
Espai 3 (antic convent de Santa Teresa). Organitza: Teatre Municipal
de l'Escorxador.
Festival de Valsos i Dances, a càrrec de l'Orquestra Simfònica del Vallès
i sota la direcció de Matthias Aeschbacher. Primera sessió, a les 19.00
h; segona sessió, a les 22.00 h. Auditori Municipal Enric Granados.
Organitza: Auditori Municipal Enric Granados.

diumenge
teatre

Els Pastorets, a càrrec d'AEM-Belles 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.

música

Take me, a càrrec de Pixie Dixie amb la veu de Mari Martí, Pep Tort al
clarinet, saxo tenor i veu, Carles Juste Beethoven al saxo alt i flauta,
Wilfredo Terrades a la trompeta, Sebastià Corbella a la guitarra i banjo,
Miquel Torà al contrabaix i Joan Andreu a la bateria. 20.30 h. Cafè del
Teatre de l'Escorxador (carrer de Lluís Companys, s/n). Organitza: Cafè
del Teatre.

La Sala 1 del Teatre Municipal de
l’Escorxador acollirà, el pròxim cap de
setmana del 10 i 11 de gener, l’obra de
teatre Acosta’t, de Patrick Marber.
El títol original de la comèdia de P. Marber
és Closer i es va estrenar al Royal National
Theatre l’any 1997. Després d’aconseguir
nombrosos premis es va convertir en un
èxit internacional que ara arriba en versió
catalana.
En un quadrilàter salvatge de passió, amor
i traïció, quatre persones: una fotògrafa,
un stripper, un escriptor i un doctor,
estrategs d’èxit, utilitzen el sexe i els seus
coneixements per caçar els seus amants.
Però un cop caçats, no saben què fer
–emocionalment– de la seva presa. I així,
a poc a poc, van de la passió a l’egoisme
i la traïció.
La comèdia anirà a càrrec de la companyia
Villarroel amb intèrprets de luxe com
Àngels Gonyalons, Ramon Madaula, Àlex
Casanovas i Anna Ycobalzeta. L’obra
s’escenificarà en dues sessions: el dissabte
10 a les 21.30 h i el diumenge 11 a les
19.00 h. El preu de l’entrada és de 12 euros.

dilluns
activitat

Gran Cavalcada de Ses Majestats els Reis Mags d’Orient. Arribada a
l'estació de ferrocarril a les 18.00 h. Recorregut: rambla de Ferran,
avingudes de Francesc Macià, Blondel i Catalunya, carrers Sant Antoni
i Major i places de la Paeria i de Sant Joan. Organitza: Regidoria de
Cultura de l'Ajuntament de Lleida.
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L'Institut Municipal de Treball Salvador
Seguí ha preparat per a aquest mes de
gener diferents cursos de millora
professional i lleure.

Empresa:
- Organització i gestió de temps: del 12
al 26 de gener.
- Grafologia II: del 10 al 31 de gener.

10

Teatre

Informàtica:
- Bases de dades: Access: del 17 de
gener al 14 de febrer.
- Autocad 2000. Nivell avançat: del 12
de gener al 18 de febrer.
- Contaplus: del 12 al 26 de gener.
- Fotografia digital i tractament informàtic
de la imatge: Photoshop. Nivell avançat:
del 10 al 31 de gener.

Comunicació:
- Parlar i express ar-se en públic
(perfeccionament): del 10 al 31 de gener.
- Programació neurolingüística. PNL: del
16 al 24 de gener.

11
Medi ambient:
- Gestió ambiental a l'empresa: del 13 de
gener al 7 de febrer.
Salut:
- Curs de prevenció de riscos laborals.
Nivell bàsic: del 12 de gener al 2 de
febrer.
- Curs de manipulador/a d'aliments: del
19 al 21 de gener.

13

Lleure:
- Curs bàsic de fotografia digital: del 17
de gener al 14 de febrer.
- Soldadura amb electròde recobert. Nivell
bàsic: del 17 de gener al 7 de febrer.
- Taller d'automaquillatge: del 12 al 26
de gener.
- Cuina vegetariana: del 12 de gener al
2 de febrer.

15

Cursos a
l’Institut Municipal
de Treball

16

17

19
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I si la vida fos com anar de pèl a pèl..., a càrrec d'El fill del mestre amb
Tito a la guitarra i veu i Joan Lozano a les guitarres. 22.30 h. Cafè del
Teatre de l'Escorxador (carrer de Lluís Companys, s/n). Organitza: Cafè
del Teatre.

exposició

Mostra de Natura Viva Tarántulas en acción!! (fins al 4 de febrer). De
dimarts a dissabte, de les 10.00 a les 13.00 h i de les 17.00 a les 20.00
h; diumenges, de les 10.00 a les 14.00 h. Centre Cívic de l’Ereta (plaça
de l’Ereta, s/n). Organitza: Caja de Madrid.

divendres
teatre

Espectacle poeticomusical Boris Vian constructor d'imperis, a càrrec
de la companyia L’Arrencacors, interpretat per Oriol Genís i Xavier
Albertí. Temporada d'Arts Escèniques. 22.30 h. Cafè del Teatre (carrer
de Lluís Companys, s/n). Organitza: Teatre Municipal de l'Escorxador.

exposició

Mostra fotogràfica dedicada als viatges, a càrrec d’Enric Ribera (fins al 25
de gener). De dimarts a divendres, de les 19.30 a les 21.00 h; festius, de
les 12.00 a les 14.00 h. Sala Municipal Rogeli Aragonés (carrer del Pare
Sant Climent, 11). Organitza: Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de
Lleida.

dissabte
teatre

Bufaines, a càrrec de La pasterada amb Núria Caballol i Joel Serra.
18.00 h. Espai 3 (antic convent de Santa Teresa). Organitza: Teatre
Municipal de l'Escorxador.

teatre

Acosta't, de Patrick Marber, a càrrec de la companyia Villarroel amb
Àngels Gonyalons, Ramon Madaula, Àlex Casanovas i Anna Ycobalzeta.
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

Acosta't, de Patrick Marber, a càrrec de la companyia Villarroel amb
Àngels Gonyalons, Ramon Madaula, Àlex Casanovas i Anna Ycobalzeta.
19.00 h. Sala 1 del Teatre Municipal de l'Escorxador (carrer de Lluís
Companys, s/n). Organitza: Teatre Municipal de l'Escorxador.

dimarts
activitat

Presentació del llibre de poesia Pere Asensio, Alosa o el llenguatge
dels ocells, a càrrec de Rosa Fabregat. 20.00 h. Sala Nausica de
l’Ateneu Popular de Ponent (carrer de Pau Claris, 10). Organitza: Ateneu
Popular de Ponent.

dijous
activitat

Quina barra, a càrrec de Barra Lliure Teatre. 22.30 h. Cafè del Teatre
de l'Escorxador (carrer de Lluís Companys, s/n). Organitza: Cafè del
Teatre.

divendres
música

Concert

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

dijous
música

Manhler, 4a Simfonia, a càrrec de l'Orquestra Simfònica de Barcelona
i Nacional de Catalunya, amb Inger Dam Jensen, messo, i sota la
direcció d'Ernest Martínez Izquierdo. 21.00 h. Auditori Municipal Enric
Granados (plaça de Mossèn Cinto Verdaguer, s/n). Organitza: Auditori
Municipal Enric Granados.

dissabte
música

Contes del cel, a càrrec de la companyia Xirriquiteula Teatre amb Rut
Bertrán i Marc Brualla. 18.00 h. Espai 3 (antic convent de Santa Teresa).
Organitza: Teatre Municipal de l'Escorxador.

dilluns
diàleg

Catalunya dins Espanya. Com?. 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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exposició

dimecres
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activitat

Teatre

teatre

El senyor Vinagre, a càrrec de la companyia Xip Xap. 18.00 h. Espai
3 (antic convent de Santa Teresa). Organitza: Teatre Municipal de
l'Escorxador.

teatre

Vianants, de Lluïsa Cunillé i Paco Zarzoso, a càrrec de la companyia
Bulevard Espectacles amb Jordi Collet i Isabel Cabós. 21.30 h. Sala 2
del Teatre Municipal de l'Escorxador (carrer de Lluís Companys, s/n).
Organitza: Teatre Municipal de l'Escorxador.

teatre

Vianants, de Lluïsa Cunillé i Paco Zarzoso, a càrrec de la companyia
Bulevard Espectacles amb Jordi Collet i Isabel Cabós. 19.00 h. Sala 2
del Teatre Municipal de l'Escorxador (carrer de Lluís Companys, s/n).
Organitza: Teatre Municipal de l'Escorxador.

música

The Essex Green, a càrrec dels Ladybug Transistor. 20.30 h. Cafè del
Teatre de l'Escorxador (carrer de Lluís Companys, s/n). Organitza: Cafè
del Teatre.

a l’Auditori
Enric Granados

L'Auditori Municipal Enric Granados ha
preparat per al pròxim divendres, 30 de
gener, a les 21.00 h, un concert d'àries,
cors i obertures d'òpera.

dimarts
activitat

Mostra d’imatges d’arreu del món Entre la terra i el cel: Tibet i
Nepal, a càrrec de M. Lluïsa Huguet. 20.00 h. Sala Nausica de
l’Ateneu Popular de Ponent (carrer de Pau Claris, 10). Organitza:
Ateneu Popular de Ponent.

divendres
Presentació del llibre Catalunya inacabada, a càrrec de Pere Baltà,
Joaquim Ferrer, Rafael Hinojosa i Miquel Reniu. 20.00 h. Sala Nausica
de l’Ateneu Popular de Ponent (carrer de Pau Claris, 10). Organitza:
Ateneu Popular de Ponent.

música

Concert d'àries, cors i obertures, a càrrec de la Polifònica de Puigreig,
l'Orquestra Filharmònica de Catalunya i amb la presència de la
soprano Blanca Esther Moreno i del tenor Albert Deprius. 21.00 h.
Auditori Municipal Enric Granados (plaça de Mossèn Cinto
Verdaguer, s/n). Organitzen: Amics de l'Òpera a Lleida i Regidoria
de Cultura de l’Ajuntament de Lleida.

Concert

activitat

música

31

Òpera

diumenge

27

30

Tenim nassos, a càrrec de Pallassos de Lleida. 21.30 h. Cafè del Teatre
de l'Escorxador (carrer de Lluís Companys, s/n). Organitza: Cafè del
Teatre.

dissabte

24

25

Impressions, a càrrec de Josep Vera (fins al 15 de febrer). De dimarts a
divendres, de les 19.30 a les 21.00 h; festius, de les 12.00 a les 14.00 h.
Sala Municipal Rogeli Aragonés (carrer del Pare Sant Climent, 11).
Organitza: Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Lleida.

VH 16 Full circle, a càrrec de Virtuts Homòlogues amb la veu de
Xavier Lafarga, Belén Alonso i Jordi Batista, Josep Ripoll i Jesús
Molina a la guitarra, Antonio Artigues al baix, Alfons Sarabia als
teclats, Gerard Luque a la bateria i Jaume Piqué a la percussió.
22.30 h. Cafè del Teatre de l'Escorxador (carrer de Lluís Companys,
s/n). Organitza: Cafè del Teatre.

Al recital hi participarà la Polifònica de
Puigreig, fundada l'any 1968 amb el nom
de Coral Joventut Sardanista i que des del
1987 va adoptar el nom actual. Des del
1969 n'és el director Ramon Noguera, que
condueix la coral a una intensa activitat a
Catalunya, diversos indrets de l'Estat
espanyol, a la majoria de països europeus
i també a Israel, Mèxic, Filipines, Veneçuela,
els Estats Units, el Canadà, Singapur,
Malàisia, Colòmbia, l’Equador, l’Argentina
i Xile. L'any 1993, amb motiu del seu 25è
aniversari, li va ser atorgada la Creu de Sant
Jordi de la Generalitat de Catalunya.
En aquest concert també hi participarà la
Filharmònica de Catalunya i comptarà a més
amb la presència de la soprano Blanca
Esther Moreno i del tenor Albert Deprius,
sota la batuta del director Carles Coll.
Auditori Municipal Enric Granados. Plaça
de Mossèn Cinto Verdaguer, s/n. Telèfon:
973 22 33 20. E-mail: auditori@paeria.es
Web: http://www.paeria.es/auditori

dissabte
teatre

Jugant a les guerres, a càrrec de la companyia Zum Zum Teatre
amb Íngrid Teixidó, Lara Díez, Manuel Romeu López i David Ortega.
18.00 h. Espai 3 (antic convent de Santa Teresa). Organitza: Teatre
Municipal de l'Escorxador.

teatre

Mara, a càrrec de la companyia Res de Res & En Blanc amb Marta
Barceló, Clara Mata, Andreu Raich, Borja Tous i Joan Manel Vadell.
21.30 h. Sala 1 del Teatre Municipal de l'Escorxador (carrer de Lluís
Companys, s/n). Organitza: Teatre Municipal de l'Escorxador.
LA PAERIA/gener 2004

