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ELS POUS
DE GEL
El Museu de l’Aigua de Lleida organitza cada segon dissabte de mes, a
les 12.00 h, visites guiades gratuïtes
als Pous de gel, que es troben al
vessant nord del turó de la Seu Vella.

1 Dimecres
EXPOSICIONS
“Catalunya Visió. Fotografies de Ton Sirera, Ferran Bosch
i Jordi Verrié” i “Ton Sirera. La mirada abstracta” (fins al
dia 12). Museu d’Art Jaume Morera. Organitzen: Museu
d’Art Jaume Morera, Arts Santa Mònica i IMAC.
“Pedro Garhel” (fins al dia 26). Centre de documentació
de La Panera. Organitzen: Centre d’Art La Panera i IMAC.

Els Pous de gel és un espai sorprenent, un exemple magnífic de l’enginy
i la perícia humana. Aquesta construcció data del segle XVII i es va
utilitzar fins a les darreries del segle
XIX per emmagatzemar el gel, que
servia a la població per conservar
els aliments i guarir les seves
malalties.

“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 Matadero Madrid, amb la col·laboració
de CAB de Burgos i Factum Arte.

Els dos pous són de forma cilíndrica
i estan units per una entrada comuna a la part superior, de 14 metres
de profunditat i de 6 i 9 metres de
diàmetre, respectivament. Formen
un dels elements preindustrials més
destacats de Lleida.

EXPOSICIÓ

La pròxima visita serà el dissabte 11
de juny. Per a més informació i inscripcions cal trucar al Museu de
l’Aigua (telèfon 973 21 19 92). També
hi ha la possiblitat d’organitzar visites per a grups organitzats.

MÚSICA

2 Dijous
“Col·lectiva de pintura dels alumnes de l’Escola del Cercle
de Belles Arts de Lleida” (fins al dia 19). Sala d’exposicions
de la Cambra de Comerç. Organitza: Cercle de Belles Arts
de Lleida, amb la col·laboració de la Paeria i la Cambra de
Comerç de Lleida.

Jam session amb Xavi Figuerola (saxo). 22.00 h. Cafè del
Teatre. Entrada gratuïta. Organitza: IMAC.

3 Divendres
TEATRE

festes majors als
barris de lleida
El calendari de les festes majors
que les associacions de veïns organitzen al mes de juny és el següent:
- Universitat-Zona Alta: dies 3 i 4.
- Avinguda del Segre: dies 4 i 5.
- Copa d’Or i Sot de Fontanet: dies
4 i 5.
- Pius XII-Germanor: del 6 al 12.
- Noguerola: dies 10, 11 i 12.
- Pla de Gualda: dies 10, 11 i 12.
- Partida les Canals: dia 11.
- Cappont: dies 16, 17 i 18.
- L’Escorxador-Templers: dies 17,
18 i 19.
- Partida Vallcalent: dies 18 i 19.
- Camí de la Mariola: del 24 al 26.

“Amar en tiempos revueltos” (i el dissabte 4). Companyia
Pentación. 21.00 h. Teatre de La Llotja. Organitza: Teatre
de La Llotja.

4 Dissabte
ACTIVITATS
Visita guiada al castell templer de Gardeny. Dissabtes,
10.00 i 16.30 h, i diumenges i festius, 10.00 h. Activitat
“Templer per un dia”, dissabtes, 12.00 i 18.00 h, i diumenges.
12.00 h. Organitza: Turisme de Lleida.
Visita guiada a l’Arborètum. Dissabtes, a les 11.00 h, i
dimarts, a les 17.30 h. Inscripcions al telèfon 010. Organitza:
Parc Científic i Tecnològic de Lleida.
Visita guiada al Centre d’Art La Panera. Dissabtes, 12.00
i 18.00 h, i diumenges, 12.00 h. Organitzen: Centre d’Art La
Panera i IMAC.
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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.
Visita guiada gratuïta a la Lleida Secreta (i els dissabtes
11, 18 i 25). 17.30 h. Plaça Mossèn Cinto (Auditori). Inscripcions al tel. 902 25 00 50. Organitza: Turisme de Lleida.

MÚSICA
Festa de l’Orfeó a la Seu Vella. 17.00 h. Seu Vella. Organitza:
Orfeó Lleidatà.
The Pepper Pots. 22.30 h. Cafè del Teatre. Organitza: IMAC.

5 Diumenge
MERCAT
“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
Dia del Medi Ambient. Fem festa! De 10.00 a 14.00 h. Parc
de la Mitjana. Organitza: Regidoria de Medi Ambient i Horta.
Visita guiada al Campament de La Canadiense. Diumenges,
a les 12.00 h. Organitza: Museu de l’Aigua de Lleida.

MÚSICA
“Petita missa solemne de Rossini”, amb el Cor de Cambra
de l’Auditori Enric Granados. 19.00 h. Auditori Enric Granados. Organitzen: Auditori i IMAC.

7 Dimarts
MÚSICA
Concert final de curs de l’Aula de Música Moderna de
l’Escola de Música de l’Orfeó Lleidatà. 20.00 h. Cafè del
Teatre. Organitza: Orfeó Lleidatà.

10 Divendres
MÚSICA
D’Callaos. 22.30 h. Cafè del Teatre. Organitza: IMAC.

11 Dissabte
TALLER
“Fem dissabte a les Adoberies”. 11.00 h. Les Adoberies
(rambla de Ferran, 9). Inscripció al telèfon 973 22 54 28.
Organitza: Regidoria d’Urbanisme i Habitatge.

pintura i fotografia
a la cambra
La Sala d’exposicions de la Cambra de
Comerç i Indústria de Lleida acull del 2
al 19 de juny l’exposició “Col·lectiva de
pintura dels alumnes de l’Escola del
Cercle de Belles Arts de Lleida”.
Un any més tindrà lloc la mostra amb els
treballs fets amb pintura acrílica, a l’oli,
aquarel·la, etc. del col·lectiu d’alumnes
de l’Escola del Cercle de Belles Arts.
La mostra, que és organitzada pel Cercle
de Belles Arts de Lleida, amb la collaboració de l’Ajuntament de Lleida i la
Cambra de Comerç de Lleida,
s’inaugurarà el dijous 2 de juny, a les 19.00
h. L’horari de visites és de dimarts a
dissabte, de 18.00 a 20.00 h, i diumenges, de 12.00 a 14.00 h.
A més, la Sala d’exposicions de la Cambra
de Comerç i Indústria de Lleida acollirà
del 21 de juny al 18 de juliol l’exposició
“Parelles”, amb fotografies de Joan
Sebastià. La mostra l’organitza el
col·lectiu EAGLE (Espai Acció Gai-Lesbià
de Lleida i Entorn), una associació de
persones que defensa els principis de la
democràcia, la igualtat, la participació,
la solidaritat, la fraternitat i el progrés.
Per mitjà d’activitats diverses, el
col·lectiu promou la socialització i la
integració de la comunitat homosexual,
transexual i bisexual a la societat de les
Terres de Lleida i el seu entorn.
Cal recordar que els amants de l’art
tenen una cita cada segon diumenge de
mes amb el Mercat d’Art a la plaça de
les Comèdies. De les 11.00 a les 14.30 h,
els artistes de Lleida i d’arreu posen a
la venda tota mena de pintures i dibuixos
de diferents estils i formats.
La pròxima edició d’aquest mercat d’art,
que organitza l’Ajuntament de Lleida i
coordina Rafael Borlänsa, tindrà lloc el
diumenge 12 de juny.
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ACTIVITATS
Visita guiada gratuïta als Pous de gel del turó de la Seu
Vella. 12.00 h. Inscripcions al telèfon 973 21 19 92. Organitza: Museu de l’Aigua de Lleida.

LA LLEIDA
SENSUAL
Fins al 30 de juny es pot veure a la
galeria Espai Cavallers l’exposició
col·lectiva “Descoberta de la Lleida
sensual”, on es vol mostrar una ciutat, Lleida, des de la perspectiva de
la seva sensualitat vista segons
l’instint, la percepció i l’experiència
personal de cadascun dels 13 artistes participants. Uns ulls que ens
descobreixen una ciutat subtil, sensual i oculta.
Fragments, detalls, racons, interiors
i exteriors, tot s’hi val. Una visió de
la ciutat de Lleida ordenada segons
l’experiència personal, la percepció
i els sentits i la mirada dels artistes
treballant per mitjà de diferents
tècniques artístiques (teles, paper,
fotografia o joia).
Els artistes participants són Borlänsa, A. Coma Estadella, Xavier Goñi,
Mercè Humedas, Pau Humedas, Ernest Ibáñez, Didier Lourenço, Javier
Mariscal, Víctor P. Pallarés, Perico
Pastor, Jordi V. Pou, Benjamí Tous i
Joaquín Ureña.
L’horari de l’exposició “Descoberta
de la Lleida sensual” és de dimarts
a dissabte, de les 11.30 a les 13.30 h
i de les 17.30 a les 20.30 h. La mostra
és organitzada per la galeria Espai
Cavallers, amb la col·laboració de
l’Ajuntament de Lleida. Per a més
informació, podeu consultar el web
www.espaicavallers.com o trucar al
telèfon 629 03 31 50.
La galeria d’art Espai Cavallers 31/33
va obrir les seves portes l’any 2004.
Des dels seus inicis s’ha dedicat a la
promoció d’artistes d’art contemporani i en les seves programacions
figuren nombrosos artistes de trajectòria reconeguda, a més d’altres
d’emergents.

Ecodescoberta “A la Mitjana també es fa fosc”. De 20.00
a 22.00 h. Inscripcions al telèfon 973 70 04 55. Activitat
adreçada a tots els públics. Organitza: Regidoria de Medi
Ambient i Horta.

CULTURA POPULAR
17è Aplec de Cappont. Tarda amb la Cobla Municipal de
Lleida i la Cobla Vents de Riella. Nit amb la Cobla Municipal
de Lleida i Bellpuig Cobla. Camps Elisis. Organitzen: Grup
Sardanista Montserrat i Centre Comercial Cappont.

12 Diumenge
MERCAT
Mercat d’Art a la plaça de les Comèdies. D’11.00 a 14.30
h. Plaça de les Comèdies. Organitza: IMAC, amb la coordinació de Rafael Borlänsa.

ACTIVITAT
Visita guiada gratuïta a l’exposició “Catalunya Visió. Fotografies de Ton Sirera, Ferran Bosch i Jordi Verrié”.
12.00 h. Museu d’Art Jaume Morera. Organitzen: Museu
d’Art Jaume Morera, Arts Santa Mònica i IMAC.

16 Dijous
MÚSICA
Moniatos. 23.00 h. Sala Manolita. Organitzen: Sala Manolita
i IMAC.

17 Divendres
MÚSICA
De La Fe y Las Flores Azules. Cicle de concerts “Els 300
de Manolita”. 22.30 h. Sala Manolita. Organitzen: Sala
Manolita i IMAC.

18 Dissabte
ACTIVITAT
Ruta del canal de Pinyana. Recorregut al llarg del canal
més antic de Catalunya en funcionament, amb la visita de
les parts més interessants des de Castellonroi fins al
dipòsit del Pla de l’Aigua. De 9.00 a 13.00 h. Inscripcions al
telèfon 973 21 19 92. Organitza: Museu de l’Aigua de Lleida.

19 diumenge
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ESPORTS
V Cursa dels Templers. 9.30 h. Sortida i arribada al
castell dels Templers de Gardeny. El tancament
d’inscripcions serà el dimecres 15 de juny, a les 14.00
h, a l’oficina de Turisme de Lleida, i a les 17.00 h al web
www.templers.cat. Organitzen: Km0 Ponent, Turisme
de Lleida i Regidoria d’Esports.

CULTURA POPULAR
Dia Universal de la Sardana amb la Cobla Vents de
Riella. 12.00 h. Avinguda de Blondel. Sardana unitària:
Lleida, Ciutat Pubilla, de Ricard Viladesau. Organitza:
Grup Sardanista del CE Huracans.

pepe marín rock
festival
La Boîte serà l’escenari el pròxim
divendres 10 de juny, a partir de
les 23.00 h, de la final de la
vuitena edició del concurs Pepe
Marín Rock Festival. L’entrada
serà gratuïta.

“Parelles”. Exposició de fotografies de Joan Sebastià
(fins al 18 de juliol). Sala d’exposicions de la Cambra
de Comerç. Organitza: Col·lectiu EAGLE, Espai Acció
Gai-Lesbià de Lleida i Entorn.

Les cinc formacions finalistes
són:
- Antalgia (metal progressiu),
quartet de Balaguer.
- Arrels (hardcore-punk-metal),
sextet de les Borges Blanques.
- Acecho (punk-hardcore
melòdic), quintet d’Almacelles.
- Panic (horrorpunk-psychobilly),
quintet de Tàrrega.
- Falta Publicidad (rock’n’roll),
quartet de Lleida.

24 divendres

Com a grups reserva hi figuren
Tabako Liao i Magestic 12, de la
ciutat de Lleida.

21 Dimarts
EXPOSICIÓ

MÚSICA
X Festinoval. Festival d’Artistes Emergents de Lleida
(i el dissabte 25). Camps Elisis. Organitza: Plataforma
artístico creativa Festinoval, amb la col·laboració de
la Paeria.

25 dissabte
ACTIVITAT
Visita guiada gratuïta al Museu de l’Automoció Roda
Roda. 12.00 h. Organitza: Museu Roda Roda.

CULTURA POPULAR
Ballada de Sardanes amb la Cobla Ciutat de Cervera.
19.00 h. Plaça Ricard Viñes. Organitza: Grup Sardanista
del CE Huracans.

29 dimecres
CINEMA
Cafècurt. Projecció de curtmetratges. 21.30 h. Cafè
del Teatre. Organitzen: Cafè del Teatre i IMAC.

IL·LUSTRACIONS © ALUMNES DE L’EMBA

PD Gore actuarà en qualitat
d’artista convidat després dels
concerts dels concursants, de
mitja hora cadascun, i mentre
delibera el jurat especialitzat,
format per onze persones.
El primer premi consistirà en una
actuació a la Festa Major de Maig
del 2012; el segon, en un concert
a les Festes de Tardor del 2011;
el tercer, en un val per a material
musical, i el quart i el cinquè, en
una actuació en la nova temporada de concerts de la sala Oh
Yeah! Els tres primers grups
també actuaran a la Festa Major
de Pardinyes, el 4 d’agost de
2011, a partir de les 22.30 h.

