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1

dimecres
exposició

Amb motiu del 150 aniversari del
naixement del pintor Jaume Morera i
Galícia (1854-1927), el Museu d’Art
Jaume Morera ret un petit homenatge
al seu fundador presentant l'exposició
"Paisatges per a un canvi de segle", una
acurada selecció de l'obra de l’artista
pertanyent al fons del museu.
A través d'alguns dels seus paisatges
més destacats, podrem contemplar i
valorar l'obra d'un dels pintors lleidatans
més significatius dins l'anomenada
generació realista de paisatgistes de
finals del segle XIX i començament del
X X . A q u e s t a g e n e ra c i ó e s v a
caracteritzar pel tractament de la natura
per mitjà, sobretot, de la captació dels
seus estats atmosfèrics i d'una
preocupació especial per la llum.
La mostra de l'artista Jaume Morera es
podrà visitar fins al 12 de setembre a la
Sala d'Exposicions Temporals del Roser
(planta baixa). L’horari va de dimarts a
dissabte, d’11.00 a 14.00 h i de 17.00 a
20.00 h; diumenges i festius, d’11.00 a
14.00 h; dilluns, tancat.

3

4

Paisatges per a un canvi de segle (fins al 12 de setembre). 150è
aniversari del naixement del pintor Jaume Morera i Galícia. Sala del
Roser. Organitza: Ajuntament de Lleida.

activitat

Viatgeteca amb informació per a les teves vacances (fins al 30 de
setembre). Centre Municipal d'Informació Juvenil. Organitza: Regidoria
de Joventut.

exposició

Paisatges després de la batalla amb els artistes convidats Francesc
Abad, Canecapovolto, Javier Codesal, Willie Doherty, Langlands & Bell,
Josu Rekalde, Sophie Ristelhueber, Georges Rousse, Thomas Ruff,
Jayce Salloum, Paul Seawringht, Montserrat Soto i Florian Wüst (fins
al 10 d'octubre). Centre d'Art La Panera. Organitza: Regidoria de
Cultura.

exposició

Mostra permanent del Museu d'Art Jaume Morera amb una selecció
de les obres més interessants incorporades 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 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. Museu d'Art Jaume
Morera. Organitza: Regidoria de Cultura.

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 Leandre Cristòfol. Organitza: Regidoria de Cultura.

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. Dimecres, dijous, divendres i festius, de les
10.00 a les 13.00 h; dissabtes, de les 10.00 a les 13.00 h i de les 16.00
a les 20.00 h. Plaça de l'Aigua (antic Pla dels Gramàtics). Organitza:
Museu de l'Aigua.

exposició

Mostra de cartells seleccionats de les festes populars de Lleida. De
dilluns a divendres, de les 9.00 a les 15.00 h. Vestíbul de l'edifici Casino
Principal. Organitza: Regidoria de Cultura.

divendres
poesia

Recital Estic contenta d'haver nascut i de ser dona, amb poemes de
Marina Solís. VdT - Versos de temporada. 20.00 h. Cafè del Teatre de
l'Escorxador. Organitza: Ajuntament de Lleida.

activitat

Festa Major de L'Ereta (fins al 5 de setembre). Organitza: AV L'Ereta.

dissabte
activitat
sardanes

Visita als pous de gel. 12.00 h. Turó de la Seu Vella. Organitza: Museu
de l'Aigua.
Cobla Municipal de Lleida. 22.30 h. Plaça de Ricard Viñes. Organitza:
Secció Sardanista Ciutat de Lleida del Centre Cultural Lleidatà de
Dansaires.

Paisatges per a
un canvi de segle
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dilluns
activitat

Visita turística Passeig per la Història de Lleida. Sortida a les 11.30 h
des de Turisme de Lleida. Organitza: Turisme de Lleida.

activitat

Repartiment de senyeres per a la Diada Nacional de Catalunya (11 de
setembre) fins al 10 de setembre. Auditori Municipal Enric Granados,
Teatre de l'Escorxador, Museu Jaume Morera, La Panera i el Casino
Principal. Organitza: Ajuntament de Lleida.
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dimecres
exposició

9

10

11

12

13

14

18

17è Premi Marraco amb la mostra dels treballs de pintura, escultura
i ceràmica fets pels interns i internes dels centres penitenciaris de
Catalunya així com també pels del Centre Penitenciari Lannemezan
de França (fins al 19 de setembre). De dilluns a divendres, de les
18.00 a les 20.00 h; dissabtes, de les 12.00 a les 14.00 i de les 18.00
a les 20.00 h; diumenges i festius, de les 12.00 a les 14.00 h. Sala
Municipal de Sant Joan. Organitzen: Centre Penitenciari de Ponent i
Regidoria de Cultura.

dijous
esports

IV Copa Catalunya de Futbol (fins al 12 de setembre). Organitza:
Federació Catalana de Futbol.

divendres
activitat

Repartiment de senyeres per a la Diada Nacional de Catalunya (11
de setembre). Palau de la Paeria i plaça de Sant Joan. Organitza:
Ajuntament de Lleida.

música

Cultura popular per commemorar la Festa Nacional de Catalunya (11
de setembre) amb l'actuació de dos concerts de música. Tarda. Plaça
de Sant Joan. Organitza: Ajuntament de Lleida.

sardanes

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

dissabte
activitat

Actuació castellera a càrrec dels Castellers de Lleida. Diada Nacional
de Catalunya. 10.30 h. Edifici del Roser. Organitza: Castellers de
Lleida.

activitat

Diada Nacional de Catalunya amb l'ofrena floral de l'Ajuntament de
Lleida i homenatge als lleidatans morts el 1707 per les tropes de
Felip V. 12.00 h. Pati del Roser. Organitza: Ajuntament de Lleida.

esports

19a Supercopa Asobal. 17.30 h. Pavelló Barris Nord. Organitza:
Ajuntament de Lleida.

activitat

Festa Major de Butsènit (fins al dia 13 de setembre). Organitza:
AV Butsènit.

activitat

Festa de la Verema de Raimat. Organitza: AV Raimat.

diumenge
activitat

Festa de la Verema de Raimat. Organitza: AV Raimat.

dilluns
activitat

Visita turística Passeig per la Història de Lleida. Sortida a les
11.30 h des de Turisme de Lleida. Organitza: Turisme de Lleida.

dimarts
congrés

XXVII Congrés SEBBM (fins al 15 de setembre). Edifici del Rectorat
de la UdL. Organitza: Societat Espanyola de Bioquímica i Biologia
Molecular.

Els dies 11 i 12 de setembre se celebra la
tradicional Festa de la Verema de Raimat
que enguany inclou com a novetat el
I Torneig de Golf “Festa de la Verema de
Raimat”. El torneig, en la modalitat
Stableford Individual Handicap, se
celebrarà durant tot el dissabte dia 11 i hi
haurà portes obertes per al públic en
general.
El mateix dia 11, al pavelló poliesportiu de
la localitat tindrà lloc la tercera Trobada
d’Intercanvi de Plaques de Cava i a les
10.30 h hi haurà la veremada típica i el
posterior esmorzar de pagès. També es
podran veure les exposicions d’Eduard
Blasi, al Casal Social, i la Fotoart Cep d’Or,
al poliesportiu. A la nit, teatre, havaneres
i rom cremat per a tothom. El mateix dia
al Raimat Golf Club, 4t Concurs de Tast
de Vins i xerrada sobre el vi i la
gastronomia a càrrec de Josep Lladonosa.
El diumenge, a les 10.45 h, l’alcalde de
Lleida, Àngel Ros, farà el pregó de la Festa
de la Verema, es presentarà el vi novell
Raimat i es farà un tast d’honor. L’acte
anirà seguit de la trepitjada simbòlica a
càrrec de la mainada de la població i del
concurs de xafar raïm.
Després del dinar de germanor, es lliuraran
els guardons als classificats al 14è Saló
Nacional Fotoart Cep d’Or i s’oferirà el
concert de la Verema Manuel Garcia i
Sarramona. Al vespre, destaca l’actuació
de la Baldufa amb “Embolic a la granja” i
el fi de festa amb els tradicionals correfocs
i focs d’artifici.

dissabte
activitat

Festa Major de la partida de Grenyana (fins al 19 de setembre).
Organitza: AV Grenyana.
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diumenge
sardanes

20

22

23

dilluns
activitat

L'Aula Municipal de Teatre ha obert el
període de pre-inscripció i matriculació
per a la temporada 2004-2005. Els
alumnes es poden inscriure de l'1 al 15
de setembre per a totes les activitats que
organitza l'Aula. Per a estudis d'art
dramàtic s'amplia el termini fins al dia 17.
Entre el ventall de possibilitats que ofereix
l'Aula Municipal, hi ha el teatre per a
joves a partir de 12 anys, dividit en tres
nivells: 1r i 2n d'ESO, 3r i 4t d'ESO i 1r
i 2n de batxillerat. També hi ha un apartat
dedicat a teatre per a nens i nenes de 3
a 11 anys que els permet descobrir la
màgia d’aquest gènere.
Dins de l'apartat de monogràfics, l'Aula
ofereix cursos sobre tècnica de mim,
taller d'interpretació (La comèdia),
història de les arts escèniques del s. XX,
intensiu de dansa, taller d'introducció al
teatre visual, taller d'acrobàcia, creació,
producció i gestió teatral, i il·luminació
escènica. Finalment, els estudis d'art
dramàtic estan adreçats a majors de 18
anys, amb experiència teatral prèvia.
L’Aula Municipal també disposa de servei
de biblioteca, videoteca, assessorament
teatral, etc.
Més informació: tel. 973 26 83 18
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26

27

29

Visita turística Passeig per la Història de Lleida. Sortida a les
11.30 h des de Turisme de Lleida. Organitza: Turisme de Lleida.

dimecres
congrés

XXIX Jornades Tècniques Nacionals i VIII Jornades Internacionals
de la Societat Espanyola d'Ovinotècnia i Caprinotècnia (fins al 25 de
setembre). Saló de Congressos de la Fira de Lleida. Organitza:
Societat Espanyola d'Ovinotècnia i Caprinotècnia.

dijous

exposició

25

Cobles Contemporània, Bellpuig Cobla, Jovenívola d'Agramunt i
Municipal de Lleida. 38è Aplec de la Sardana. 11.00 h. Plaça de Sant
Joan. Organitza: Secció Sardanista Ciutat de Lleida del Centre Cultural
Lleidatà de Dansaires.

Diada Popular de Fotografia (fins al 17 d'octubre). De dilluns a
divendres, de les 18.00 a les 20.00 h; dissabtes, de les 12.00 a les
14.00 i de les 18.00 a les 20.00 h; diumenges i festius, de les 12.00
a les 14.00 h. Sala Municipal de Sant Joan. Organitza: Regidoria de
Cultura.

dissabte
activitat

12a Fira de la Tardor (fins al 26 de setembre). Plaça de la Paeria.
Organitza: Associació Arts de Ponent.

activitat

Festes de Tardor (fins al 29 de setembre). Organitza:
Ajuntament de Lleida.

diumenge
activitat

Jornada Castellera. 12.30 h. Plaça Paeria. Organitza:
Castellers de Lleida i Ajuntament de Lleida.

dilluns
activitat

dimecres
fira

Visita turística Passeig per la Història de Lleida. Sortida a les
11.30 h des de Turisme de Lleida. Organitza: Turisme de Lleida.

50a Fira de Sant Miquel, 19è saló Eurofruit, 14è Saló Hispanofrancès
Agrícola dels Pirineus i 3r Agroqualitat (fins al 3 d'octubre). De les
10.00 a les 20.00 h. Recinte firal dels Camps Elisis. Organitza: Fira
de Lleida.

activitat

Tradicional cercavila. 11.30 h. Eix Comercial i plaça de Sant
Joan. Organitza: Ajuntament de Lleida.

sardanes

Cobla Municipal de Lleida. 13.00 h. Plaça Paeria. Organitza:
Ajuntament de Lleida.

música

Cantada d'havaneres. 20.00 h. Plaça de Sant Joan. Organitza:
Ajuntament de Lleida.

activitat

Gran castell de focs artificials. 22.00 h. Marge esquerre del riu Segre.
Organitza: Ajuntament de Lleida.

