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SETMANA
D’EUROPA
Lleida celebrarà un any més el Dia
d’Europa el dijous 5 de maig. Els
actes començaran a les 10.00 h amb
la gimcana “Destí Europa” des de la
plaça de la Paeria i que es desenvoluparà per l’Eix Comercial i el
centre de la ciutat fins a les 12.15 h.
Les temàtiques d’enguany són el 25è
aniversari d’Espanya a la Unió Europea, l’Any Europeu del Voluntariat i
el Parlament Europeu. A les 12.30 h
es farà la hissada de la bandera
europea i la interpretació de l’himne
europeu davant de la Paeria (av. de
Blondel, 10). A les 12.45 h tindrà lloc,
al Saló de Plens de la Paeria, el
parlament a càrrec de Maria Badia,
diputada al Parlament Europeu. A les
13.00 h es lliurarà el premi de la
gimcana als guanyadors, que
consisteix en un viatge a Brussel·les
per visitar el Parlament Europeu.
La Setmana d’Europa començarà el
dia 4 amb el lliurament del Premi
Internacional Ciutat de Lleida 2011
i finalitzarà el dilluns 9 amb el concert
“Músiques d’Europa”, a càrrec de la
Banda Municipal de Lleida (plaça de
Sant Joan, 19.30 h).

1 Diumenge
FIRETES
Viu les firetes! (fins al diumenge 29). Preus populars els
divendres 20 i 27. Zona dels Camps Elisis. Organitza: Paeria.

MERCATS
Mercadet de la Rambla. Mercat d’antiguitats i col·leccionisme de Lleida. Tots els diumenges, de 9.00 a 14.00 h.
Rambla de Ferran. Organitza: Institut Municipal de Comerç,
Mercats i Consum.
“De l’hort a taula”. De 9.00 a 15.00 h. Plaça de Sant Joan.
Organitzen: Medi Ambient i Comerç, Mercats i Consum.

ACTIVITATS
Visita guiada al campament de La Canadiense. Diumenges,
a les 12.00 h. Organitza: Museu de l’Aigua de Lleida.
Visita guiada al Centre d’Art La Panera. Dissabtes, a les
12.00 i a les 18.00 h, i diumenges, a les 12.00 h. Organitzen:
La Panera 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.

EXPOSICIONS
“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.

4 Dimecres
5è dia de la
ciència al carrer
La 5a edició del Dia de la Ciència al
Carrer se celebrarà el dissabte 28
de maig, de les 17.00 a les 21.00 h,
a l’avinguda de Blondel, la plaça Vila
de Foix, la Fundació Pública Institut
d’Estudis Ilerdencs i el CaixaForum.
Aquest marc de divulgació té
l’objectiu de despertar entre els
lleidatans i les lleidatanes la
curiositat pels fenòmens naturals
i fomentar la inquietud per la
recerca i l’esperit crític per mitjà
d’exhibicions i demostracions de
base científica. També hi haurà una
mostra de material didàctic, llibres i
jocs de ciència.

MUSICAL
“Mamma Mia!” (fins al dilluns 9). Teatre de La Llotja. Organitza: Teatre de La Llotja.

5 Dijous
FESTES
Festes de Maig (fins al dimecres 11). Organitza: IMAC.
[Trobareu més informació i part de la programació a les
p. 3, 4 i 5].

MÚSICA
“Clàssics de tango amb exhibició de ball”. 20.30 h. Auditori
Enric Granados. Organitzen: Auditori i IMAC.
“Jam session” amb Gerard Nieto (piano) i Wifredo Terrades (trompeta). 22.00 h. Cafè del Teatre. Organitza: IMAC.
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6 Divendres
ACTIVITAT
Lleida Magical Lan Party (fins al diumenge 8). Parc Científic
de Gardeny. Organitzen: Ajuntament de Lleida, Parc Científic
de Gardeny i Movistar.

TEATRE
“Habitaculum”, amb Kamchàtka. També el dissabte 7. Teatre
de l’Escorxador. Organitza: IMAC.

EXPOSICIÓ
Mostra fotogràfica “A través de l’univers” (fins al diumenge 29). Centre de Cultura Contemporània de Pardinyes.
Organitza: Orvepard, amb el suport de la Paeria.

7 Dissabte
FIRES
Mercat d’Art i XX Fira Internacional de Pintura i Dibuix
(També el diumenge 8). D’11.00 a 20.00 h. Plaça de les
Comèdies. Organitza: Cercle de Belles Arts de Lleida, amb
la col·laboració de la Paeria.

ACTIVITAT
Visita guiada gratuïta a la Lleida Secreta (tots els dissabtes fins al 25 de juny). 17.30 h. Plaça de Mossèn Cinto
(Auditori). Inscripcions al tel. 902 25 00 50. Organitza:
Turisme de Lleida.

8 Diumenge
CULTURA POPULAR
63è Concurs Nacional de Colles Sardanistes de les Festes
de Maig. 12.00 h. Aparcament de l’Auditori. Organitzen:
Grup Sardanista Montserrat i Agrupació de Colles Sardanistes de les Terres de Lleida.

MÚSICA
“Il Duello Amoroso”. 19.00 h. Auditori Enric Granados.
Organitzen: Auditori i IMAC.

10 Dimarts
MÚSICA
Sergio Dalma. 21.00 h. Teatre de La Llotja. Organitza: Teatre
de La Llotja.
Manel. 00.45 h. Escenari Camps Elisis. Organitza: IMAC.

tapissos i l’havana a
la panera
El Centre d’Art La Panera acull del 14 de
maig al 28 d’agost l’exposició “Carlos
Garaicoa. Fi de silenci”. Els tapissos de
Carlos Garaicoa mostren algunes de les
firmes d’antics comerços de l’Havana
amb noms evocadors, com “La lucha”,
“Pensamiento”, “Sin rival” o “Reina”. Textos
que poden llegir-se habitualment als
terres d’aquesta ciutat i sobre els quals
Garaicoa (l’Havana, 1967) intervé alterantne el significat original per d’altres com
“La lucha es de todos” o “Reina destruye
o redime”. Aquesta instal·lació es troba
acompanyada de dos vídeos que mostren
les inscripcions originals dels antics
comerços, ubicades a l’Havana.
Del 14 de maig al 28 d’agost també es
pot veure “La qüestió del paradigma.
Genealogies de l’art contemporani a
Catalunya”. El punt de partida és la
constatació que en els darrers anys s’ha
configurat una generació d’artistes joves
que no es mostra d’una manera compacta i uniforme, però sí que presenta
uns interessos comuns i punts de
connexió amb generacions precedents.
L’exposició es planteja com una trama
que està vertebrada per alguns temes
centrals, com ara la narració, la
visibilització del procés i l’humor, entre
d’altres. Són línies de força que ens
permetran traçar vincles entre artistes
com per exemple Dora García i Rubén
Grilo, Ignasi Aballí i Ignacio Uriarte, i Antoni
Miralda o Carlos Pazos i David
Bestué/Marc Vives.
Del 14 de maig al 26 de juny es pot veure,
al centre de documentació de La Panera,
la mostra “Pedro Garhel”, que aplega tot
un seguit de materials —fotografies,
vídeos i documentació de la seva intensa
trajectòria— per retre un homenatge a
qui no només fou un artista multimèdia
destacat, sinó també un gran
dinamitzador de l’escena artística
madrilenya.
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11 Dimecres
CULTURA POPULAR
Batalla de Flors. 18.00 h. Rambla Ferran. Organitza: IMAC.

NIT DELS
MUSEUS
Els equipaments museístics i culturals de la ciutat de Lleida s’adhereixen, per tercera vegada, el dissabte 14 de maig, a la iniciativa europea
de la Nit dels Museus, obrint les portes i oferint diferents activitats des
de les 20.00 fins a les 24.00 h.
A banda de la nit de portes obertes,
el Centre d’Art La Panera organitza
visites comentades, a les 20.00 i a
les 22.00 h, a les exposicions “Fi de
silenci”, “La qüestió del paradigma”
i “Pedro Garhel”. També es podrà veure
la instal·lació-performance “Conflux”,
de Yutaka Makino, a l’església de Sant
Martí a les 20.30, les 21.30 i les 22.30 h.
El Museu d’Art Jaume Morera proposa
a les 22.00 h una visita comentada a les
exposicions “Catalunya Visió” i “Ton Sirera. La mirada abstracta”. A les 19.00
h també es podrà assistir a la conferència “Pel món amb Ton Sirera”, a càrrec
de l’escriptor Josep Vallverdú. El Museu
de l’Aigua ha programat una observació
astronòmica al campament de La Canadiense de les 22.00 a les 24.00 h. El
Roda Roda ofereix una visita comentada
a les 20.30 h, en què es podrà veure
l’Hispano-Suiza, la peça del trimestre.
El Museu de Lleida presenta a la plaça
de l’espai museístic l’espectacle “MéMoires”, a les 21.30 i a les 22.30 h. El
Consorci del Turó de la Seu Vella ha
programat una visita nocturna, de les
22.00 a les 24.00 h, a la Suda o Castell
del Rei.
L’IEI ofereix la visita a les exposicions
“Els anhels del poble”, “Hamelin, el procés
creatiu i el muntatge” i “Souvenirs”, amb
projecció continuada de les 20.00 a les
24.00 h. Al CaixaForum, hi haurà visites
guiades, a les 19.00 i a les 21.00 h, a
l’exposició “Un altre Egipte. Col·leccions
coptes del Museu del Louvre.

MÚSICA
Concert de sardanes i música de cobla. 19.30 h. Auditori
Municipal Enric Granados. Organitza: IMAC.

14 Dissabte
ACTIVITAT
Visita guiada gratuïta als pous de gel del turó de la Seu
Vella. 12.00 h. Inscripcions al tel. 973 21 19 92. Organitza:
Museu de l’Aigua de Lleida.

FESTES
XVI Festa de Moros i Cristians (també diumenge 15).
Organitza: Assoc. de la Festa de Moros i Cristians de Lleida.

DANSA CONTEMPORÀNIA
“En attendant l’inattendu”, amb Leandre-Claire i Nats
Nus. 20.30 h. Teatre de l’Escorxador. Organitza: IMAC.

EXPOSICIONS
“Pedro Garhel” (fins al 26 de juny). Centre de Documentació de La Panera. Organitzen: Centre La Panera i IMAC.
“Carlos Garaicoa. Fi de silenci” i “La qüestió del paradigma.
Genealogies de l’art contemporani a Catalunya” (fins al
28 d’agost). Centre d’Art La Panera. Organitzen: Centre
d’Art La Panera i IMAC.

15 Diumenge
ESPORTS
I Deca Bike. Marxa ciclista de 10 km. 10.30 h. Pàrquing de
Decathlon Lleida. Organitza: Decathlon Lleida.

MÚSICA
Nordwestdeutsche Philharmonie. 19.00 h. Auditori Enric
Granados. Organitzen: Auditori i IMAC.

20 Divendres
FESTES
Festa Major d’Arques de Rufea (també els dies 21 i 22).
Organit-za: AV Arques de Rufea.

21 Dissabte
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MÚSICA
Concert “Vivir para contarlo” de Víctor Manuel. Gala
de la Nit de Lleida Solidària. 19.30 h. La Llotja. Organitzen:
Fundació Lleida Solidària i Fundació Teatre de La Llotja.

TEATRE
“Gata sobre teulada de zinc calenta”, amb Teatre
Lliure. 20.30 h. Teatre de l’Escorxador. Organitza: IMAC.

26 Dijous
MÚSICA
“Mahler: 100 anys. Un homenatge simfònic”, amb l’OBC.
20.30 h. Auditori. Organitzen: Auditori i IMAC.

27 Divendres
FESTES
XXXII Aplec del Caragol (fins al diumenge 29). Camps
Elisis. Organitza: FECOLL.

28 Dissabte
ACTIVITATS
Visita guiada gratuïta al Museu de l’Automoció Roda
Roda. 12.00 h. Organitza: Museu Roda Roda.

29 Diumenge
ESPORTS
Sortida amb bicicleta pels aiguamolls de Rufea i els
patamolls de Montoliu. 10.00 h. Centre de BTT. Inscripció al tel. 629 21 32 63. Organitza: Turisme de Lleida.

MÚSICA
“La simfonia amb orgue”, amb l’Orquestra Simfònica
Julià Carbonell. 19.00 h. Auditori. Organitza: IMAC.

30 Dilluns
ACTIVITAT
Festa de cloenda de les activitats del curs 2010-2011.
18.00 h. Casal de la Dona. Organitza: Polítiques d’Igualtat.

IL·LUSTRACIONS © ALUMNES DE L’EMBA

TANGO&BALL
A L’AUDITORI
La programació de l’Auditori del
mes de maig inclou, el dijous 5,
a les 20.30 h, l’obra “Clàssics de
tango amb exhibició de ball”, en
què Mayte Caparrós recrea amb
la seva peculiar veu els estils del
tango. El diumenge 8, a les
19.00 h, tindrà lloc el concert “Il
Duello Amoroso”, cantates
italianes i àries compostes per
G. F. Händel, on s’escoltarà la
interpretació de la soprano Núria
Rial i la mezzosoprano Marta
Infante, acompanyades per la
reconeguda orquestra barroca
Vespres d’Arnadí.
El diumenge 15, a les 19.00 h,
actuarà la Nordwestdeutsche
Philharmonie, que comptarà amb
el prestigiós pianista italià Fabio
Bidini i interpretarà el concert
per a piano núm. 3 de
Rachmaninov i obertures d’òpera
de Wagner. El dijous 26, a les
20.30 h, s’ha programat el
concert “Mahler: 100 anys. Un
homenatge simfònic”, a càrrec
de l’Orquestra Simfònica de
Barcelona i Nacional de
Catalunya.
Finalment, el diumenge 29, a les
19.00 h, l’Orquestra Simfònica
Julià Carbonell ofereix al públic
un concert de luxe, en què es
podrà gaudir de “La Pastoral”, de
J. Garreta, i del duo de piano dels
germans Pérez Molina amb el
“Concert per a dos pianos”, de F.
Poulenc. L’audició s’acabarà amb
la monumental simfonia amb
orgue de C. Saint-Saëns.

