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1 Divendres
EXPOSICIONS

primavera al
centre btt

“Txuspo Poyo. U.N. (Inverse)” i “Exercicis de memòria”
(fins al dia 24). Centre d’Art La Panera. Organitzen: Centre
d’Art La Panera i IMAC.

El Centre BTT Lleida comença la
temporada de primavera amb
una programació plena d’activitats. El diumenge 2 d’abril, de
10.00 a 14.00 h, tindrà lloc un
taller d’orientació. El lloc de
trobada serà el mateix Centre
BTT i l’activitat consistirà en la
iniciació al món de l’orientació,
per mitjà del treball amb mapes,
brúixoles i llibres de ruta, al parc
de la Mitjana. Per participar-hi,
cal fer la inscripció prèvia al punt
d’acollida del Centre BTT, al
telèfon 629 21 32 63 o a l’adreça
de correu electrònic de Drac
Actiu (info@dracactiu.com).

“Teo Sabando. El jardín del hombre pobre” (fins al dia 24).
Centre de Documentació del Centre d’Art La Panera.
Organitzen: Centre d’Art La Panera i IMAC.

El programa d’activitats de primavera també inclou la I Bikeorientació l’Horta de Lleida, que
se celebrarà el diumenge 17
d’abril, de les 8.00 a les 14.00 h.
La prova esportiva, organitzada
per Fira de Lleida i Turisme de
Lleida, per mitjà del Centre BTT
i Drac Actiu, combina l’orientació
i la bicicleta. Es duen a terme
tres recorreguts amb diferents
quilometratges, on, amb l’ajut
d’un mapa, s’han de trobar una
sèrie de punts. Es pot participar
en diferents categories i en
equips de dues o tres persones.
Cal fer la inscripció prèvia al web
www.trekorientacio.com . Per a
més informació, cal trucar al
telèfon 629 21 32 63 o a les
oficines de Turisme de Lleida.
Per tenir-ho present a l’agenda,
us avancem que el dissabte 14 de
maig s’ha programat un taller de
reparació de bicicletes. A més, el
diumenge 29 de maig hi haurà
una sortida amb bicicleta (de
dificultat mitjana) i amb guia pels
Aiguamolls de Rufea i els Patamolls de Montoliu, i el dissabte 4
de juny s’organitza una sortida
amb bicicleta (de nivell mitjà-alt)
i amb guia per l’Horta de Lleida,
amb trams de dificultat alta
(trialeres).

“Catalunya Visió. Fotografies de Ton Sirera, Ferran Bosch
i Jordi Verrié” i “Ton Sirera. La mirada abstracta” (fins al
12 de juny). Museu d’Art Jaume Morera. Organitzen: Museu
d’Art Jaume Morera, Arts Santa Mònica i IMAC.

2 Dissabte
ACTIVITATS
Visita guiada al Centre d’Art La Panera. Dissabtes, 12.00
i 16.00 h, i diumenges, 12.00 h. Organitzen: La Panera i
IMAC.
Visita guiada al Museu Jaume Morera. Dissabtes, a les
18.30 h, i diumenges, a les 12.00 h. Organitzen: Museu d’Art
Jaume Morera i IMAC.
Visita guiada gratuïta al parc de la Mitjana. Dissabtes,
diumenges i festius, a les 12.00 h. Centre d’Interpretació.
Organitza: Regidoria de Medi Ambient i Horta.

CULTURA POPULAR
Diada de la Cultura Popular. Matí i tarda. Avinguda de
Blondel. Organitza: IMAC.

MÚSICA
Gossos. 22.30 h. Cafè del Teatre. Organitza: IMAC.

3 Diumenge
ESPORTS
III Marxa Popular del Segrià. 8.30 h. Sortida i arribada a
la canalització del riu Segre, a l’altura del pont dels Instituts.
Organitzen: Km0 Ponent i Castellers de Lleida.

MERCATS
“De l’hort a taula”. De 9.00 a 15.00 h. Plaça de Sant Joan.
Organitzen: Medi Ambient i Comerç, Mercats i Consum.

ACTIVITAT
Visita guiada al Campament de La Canadiense. Diumenges,
a les 12.00 h. Organitza: Museu de l’Aigua de Lleida.
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MÚSICA
Atrium Ensemble. 12.00 i 13.00 h. Museu de Lleida. Organitza: Orfeó Lleidatà, amb el suport de la Paeria.
“Missa en mi b de Schubert”. 19.00 h. Auditori Enric Granados. Organitzen: Auditori i IMAC.

CIRC
“Plecs”, amb Enfila’t. 19.00 h. Sala 1 del Teatre de
l’Escorxador. Organitza: IMAC.

5 dimarts
EXPOSICIÓ
“Fotografies d’Agustí Centelles” (fins al dia 25). Pati del
Palau de la Paeria. Organitzen: Centre Llatinoamericà de
Lleida i Paeria.

7 dijous
MÚSICA
Jam session amb Josep M. Farràs (trompeta) i Aljösa
Mutic Quartet. 22.00 h. Cafè del Teatre. Organitza: IMAC.

8 Divendres
FIRA

energies
renovables
El programa d’ecoactivitats del mes
d’abril, que organitza la Regidoria de
Medi Ambient i Horta, inclou propostes de natura i medi ambient variades. Els dies 8 i 9 s’ha programat el
curs “Nit d’estels”, amb observacions
a ull nu i amb telescopis, que s’alternaran amb sessions teòriques. L’activitat es farà el divendres, de 19.00
a 21.00 h, i el dissabte, de 16.00 a
24.00 h.
El diumenge 10 tindrà lloc una jornada de portes obertes de les energies
renovables, amb la visita a la planta
solar fotovoltaica del Poal, el parc
eòlic de Tarrés, l’edificació bioclimàtica i sostenible de Juneda, l’aprofitament de la biomassa a Linyola i
l’itinerari solar (fotovoltaic, tèrmic,
d’aigua i aire) a Lleida. Finalment, el
dissabte 30, de 9.00 a 13.00 h, es
farà el taller “Anellament d’ocells al
parc de la Mitjana de Lleida”.
Per participar a totes les activitats,
cal fer la inscripció prèvia al web
http://sostenibilitat.paeria.cat o
trucar a la Regidoria de Medi Ambient i Horta, al telèfon 973 70 04 55.

XIII Fira Natura (fins al diumenge 10). Pavelló 4 dels Camps
Elisis. Organitza: Ipcena.

CINEMA
17a Mostra de Cinema Llatinoamericà de Catalunya (fins
al divendres 15). Diferents espais de la ciutat. Organitzen:
Centre Llatinoamericà de Lleida i Paeria.

TEATRE
“The Norwegian Twosome”, amb Dimitri Ialta. 21.00 h. I el
dissabte 9. Teatre de l’Escorxador. Organitza: IMAC.

9 Dissabte
ACTIVITAT
Visita guiada als Pous de Gel. 12.00 h. Inscripcions al
telèfon 973 21 19 92. Organitza: Museu de l’Aigua.

SARSUELA
“La revoltosa”. 18.00 i 22.00 h. Teatre de La Llotja. Organitza: Teatre de La Llotja.

actes del 13è
aplec de l’horta
La Federació d’Associacions de
Veïns de Lleida organitza, el dia 3
d’abril, el 13è Aplec de l’Horta al local social de la Partida d’Arques de
Rufea. El programa inclou un torneig de bitlles (9.00 h), l’exposició
de treballs manuals fets per les AV
de l’Horta(10.00 h), animació infantil
amb el Caragol Banyetes (11.30 h),
la presentació de les pubilles i
l’homenatge a la tercera edat i als
nounats de l’Horta (12.00 h) i el
dinar de germanor (14.00 h). El dia
1, a les 19.30 h, a la Jaume Magre
hi haurà la xerrada “Per no abandonar l’Horta, propostes de modificació de la normativa urbanística.”
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cultura
tradicional

“The Bob Marley Story”. 18.00 h. Bucs d’Assaig. Organitza:
Regidoria de Joventut.

La Diada de la Cultura Popular i Tradicional se celebrarà el dissabte 2
d’abril durant tot el dia a l’avinguda
de Blondel, davant de l’IMAC. En els
decurs de la jornada cultural, els
ciutadans i les ciutadanes podran
gaudir, un any més, d’una àmplia varietat d’activitats ofertes per les
colles, els grups i les entitats que
treballen en l’àmbit de la cultura
popular i tradicional a la ciutat de
Lleida.

Sardanes amb la Cobla Municipal de Lleida. 18.30 h. Plaça
de Ricard Viñes. Organitza: Secció Sardanista “Ciutat de
Lleida” del Centre Cultural Lleidatà de Dansaires.

Aquesta diada té la finalitat d’apropar les activitats que entitats i grups
que participen de la festa i la cultura
popular i tradicional de Lleida duen
a terme, fer-ho de manera desenfadada i oberta, on tothom qui vulgui
s’hi pugui atansar, participar,
conèixer les persones que els donen
vida, veure els elements de prop i,
per què no, apuntar-s’hi?
Així, el públic –l’any passat s’hi van
aplegar més de 4.000 persones– tindrà a l’abast diferents demostracions de música, danses, balls, mostra d’elements festius, tallers, etc.
Entre els actes, cal destacar la ballada de sardanes, que tindrà lloc a
la tarda a l’avinguda de Blondel. Durant el mes d’abril hi haurà altres
audicions i ballades de la principal
dansa catalana. El dissabte 9, a les
18.30 h, a la plaça de Ricard Viñes se
celebrarà una ballada amb la Cobla
Municipal de Lleida. El dilluns 11, a les
18.30 h, a la plaça del Mercat de la
Bordeta s’ha programat l’actuació
de la Cobla Municipal de Lleida. El
dimecres 27, a les 19.30 h, a l’avinguda
Blondel hi haurà una ballada amb la
Bellpuig Cobla, i, finalment, el dissabte 30, a les 19.00 h, a la plaça de
Ricard Viñes, amb la Cobla Jovenívola
d’Agramunt.

CULTURA POPULAR

MÚSICA
“El cant de les estrelles”, amb l’Orfeó Lleidatà i l’Orfeó
Català. 20.00 h. Auditori. Organitza: Orfeó Lleidatà.

10 Diumenge
ESPORTS
Mitja Marató i Cursa Popular de Balàfia. 10.00 h. Centre
Cívic de Balàfia. Organitzen: AV de Balàfia i Paeria.

MERCAT
“Mercat d’Artistes de la plaça de les Comèdies”. D’11.00
a 14.30 h. Plaça de les Comèdies. Organitza: Paeria.

MÚSICA
“Arpegi”. 30 minuts de música. 12.00 i 13.00 h. Museu de
Lleida. Organitza: Orfeó Lleidatà, amb el suport de la Paeria.
“La Ventafocs”. 18.00 h. La Llotja. Organitza: La Llotja.
“La tècnica ens fa lliures”. 19.00 h. Auditori. Organitzen:
Auditori i IMAC.

11 Dilluns
CULTURA POPULAR
Sardanes amb la Cobla Municipal de Lleida. 18.30 h. Plaça
del Mercat. Organitza: AV de la Bordeta.

13 Dimecres
ÒPERA
“Tosca”. Teatre de La Llotja. Organitza: Teatre de La Llotja.

15 Divendres
MÚSICA
Orquestra del Musikgymnasium Schloss Belvedere. 20.30
hores. Auditori. Organitzen: Auditori i IMAC.
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16 Dissabte
FIRES
LleidaMoto, Lleida Tuning i LleidaBike (i diumenge 17).
Pavellons dels Camps Elisis. Organitza: Fira de Lleida.

17 Diumenge
MÚSICA
“El pati de les cireres”. 22.30 h. Cafè del Teatre. Organit-za: IMAC.

18 Dilluns
FIRA
IV Cucalòcum Primavera (fins al dijous 21). Pavelló 3
dels Camps Elisis. Organitza: Fira de Lleida.

27 Dimecres
CULTURA POPULAR
Sardanes amb Bellpuig Cobla. 19.30 h. Av. Blondel. Organitza: Grup Sardanista Montserrat.

29 Divendres
TITELLES
22a Fira de Teatre de Titelles de Lleida (fins al diumenge 1 de maig). Diferents locals i carrers i places de la
ciutat. Organitza: Centre de Titelles de Lleida.

FIRA
8a Feria de Abril (fins al diumenge 1 de maig). Camps
Elisis. Organitza: Casa de Andalucía de Lleida.

MÚSICA
“El quintet de Granados”, amb Alba Ventura (piano) i
Quartet Casals. 20.30 h. Auditori Enric Granados.
Organitzen: Auditori i IMAC.

30 Dissabte
CULTURA POPULAR
Sardanes amb la Cobla Jovenívola d’Agramunt. 19.00
h. Plaça Ricard Viñes. Organitza: Grup Sardanista
Montserrat.
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temporada
de l’auditori
La temporada de l’Auditori inclou
quatre concerts a l’abril. El diumenge 3, a les 19.00 h, es podrà
gaudir de l’espectacle “Missa en
mi b de Schubert”, amb la participació del Cor de Cambra del
Palau de la Música Catalana, el
Cor de Cambra de l’Auditori Enric
Granados i l’Orquestra Simfònica
Julià Carbonell.
El diumenge 10, a les 19.00 h, amb
el títol “La tècnica ens fa lliures”, l’Orquestra Simfònica del
Vallès i els pianistes Denis
Zhdanov (guanyador del Concurs
Maria Canals 2010) i Ievgueni
Starodubtsev (guanyador del
Concurs Ricard Viñes 2009)
interpretaran el “Concert per a
dos pianos, K.365 en mi b major”,
de W. A. Mozart, i la “Simfonia
núm. 4, op. 36, en fa menor”, de
P. I. Txaikovski.
L’Orquestra del Musikgymnasium
Schloss Belvedere actuarà el divendres 15, a les 20.30 h. Finalment, el divendres 29, a les 20.30
h, serà el torn d’“El quintet de
Granados”, amb Alba Ventura
(piano) i Quartet Casals. D’altra
banda, el dissabte 9, a les 20.00
h, hi haurà el concert “El cant de
les estrelles”, a càrrec de l’Orfeó
Lleidatà i l’Orfeó Català.

primer deca bike
a lleida
Decathlon organitza el diumenge
15 de maig, de les 10.30 a les
14.00 h, la I Deca Bike a Lleida,
marxa ciclista popular gratuïta
de 10 km pels principals carrers
de la ciutat, amb exhibicions esportives i múltiples activitats per
a tots els participants al pàrquing de Decathlon Lleida. Les
inscripcions, gratuïtes, es poden
fer del 18 d’abril al 7 de maig a la
botiga de Decathlon Lleida (av.
Miquel Batllori, 6-8). L’únic
requisit és tenir la targeta client
Decathlon. Als 2.000 primers
inscrits se’ls obsequiarà amb una
samarreta del Deca Bike i amb
avituallament.

