AGENDA CULTURAL

1 Divendres
FESTES
Festa Major del Secà de Sant Pere (fins al diumenge 3).
Organitza: AV Secà de Sant Pere.
Festa Major de Ciutat Jardí (fins al diumenge 3). Organitza:
AV Ciutat Jardí.

EXPOSICIONS
“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. Organitza: La Panera.
“Camp magnètic” (fins al 28 d’agost). Centre de documentació de La Panera. Organitza: Centre d’Art La Panera.
“Paral·lels” (fins al 18 de setembre). Museu d’Art Jaume
Morera. Organitza: Museu d’Art Jaume Morera.

2 Dissabte
FESTES
Festa Major de Marimunt (i diumenge 3). Organitza: AV
Marimunt.

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 al Centre d’Art La Panera. Dissabtes, 12.00
i 18.00 h, i diumenges, 12.00 h. Organitza: La Panera.
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.

3 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.

ACTIVITAT
Visita guiada al Campament de La Canadiense. Diumenges,
a les 12.00 h. Organitza: Museu de l’Aigua de Lleida.

CULTURA POPULAR
Sardanes de Festa Major del Secà de Sant Pere. 19.00 h.
Plaça de Sant Pere. Organitza: AV Secà de Sant Pere.
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L’estiu cultural
a la ciutat
La ciutat i les seves places i espais patrimonials i artístics seran
els escenaris de les 85 activitats
que es desenvoluparan del 2 de
juliol al 23 de setembre. Pepa Plana, els exTeatre de Guerrilla i
l’humorista Reugenio són alguns
dels noms propis de la programació 2011, que inclou art, música,
teatre, espectacles infantils, cinema i rutes de natura. Al pati
de les Comèdies, l’amfiteatre dels
Camps Elisis, la plaça de La Llotja
i el Parc de les Vies s’afegeix
aquest any el Parc de la Mitjana,
el de Joc de la Bola, l’espai davant
del llac de les comportes del riu
Segre, el Parc de l’Aigua, la plaça
de les Magnòlies i l’entorn de la
Seu Vella i el castell del Rei.
Cal destacar que a la plaça de La
Llotja es podrà veure l’obra de
teatre “Cops”, de la companyia
Encara Farem Salat (8 de juliol,
22.30 h); gaudir de la música de
The Country Revival Farmers (9
de juliol, 22.30 h); l’espectacle
d’humor “Live”, de Dosics Produccions – exTeatre de Guerrilla– (22
de juliol, 22.30 h); el concert de
la Banda Municipal de Lleida (23
de juliol, 22.30 h); la pallassa Pepa
Plana, amb l’espectacle “Guilietta”
(29 de juliol, 22.30 h); l’actuació
de l’humorista Reugenio (30 de
juliol, 22.30 h); l’obra de teatre
“Diguem no!”, de Som de Teatre
(5 d’agost, 22.30 h), i la música
de Romani Chave Bulgaria (6
d’agost, 22.30 h).
En l’apartat de la música, també
hi haurà havaneres, el concert
d’El Consorcio (antic Mocedades)
i el cicle Concòrdia a la Seu Vella.
Per als joves, s’ha programat la
Nit Sonora a la Seu Vella, la final
del concurs de DJ, activitats a
La Palma i esports, malabars, jocs
de taula, natació sincronitzada,
aquagym, etc. a les piscines municipals del Secà, Pardinyes i Cappont.
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concurs
ricard viñes
El XVII Concurs Internacional de
Piano Ricard Viñes, que organitza
l’IME amb l’Auditori Enric Granados
i el Conservatori i Escola Municipal
de Música, tindrà lloc del 2 al 7 de
juliol a l’Auditori Municipal Enric
Granados. Aquest any, el concurs
s’ha integrat a l’associació AlinkArgerich Foundation (AAF) i ha doblat
el nombre d’inscrits (un total de 53),
que arribaran de tot Europa, Amèrica
i Àsia.
Al concurs es poden presentar
pianistes de qualsevol nacionalitat,
que es reparteixen en dues categories. A la de nascuts a partir de l’1
de gener de 1983, la final serà el
dimecres 6 de juliol a la tarda. A la
de nascuts a partir de l’1 de gener
de 1992, el recital lliure de la final
serà el dimecres 6, al matí.
El concert inaugural del concurs se
celebrarà el dia 2, a les 20.00 hores,
i anirà a càrrec de Wolfgang Manz.
El lliurament de premis tindrà lloc el
dijous 7 de juliol, a les 20.00 h, i tot
seguit hi haurà una actuació breu
dels guanyadors.

8 Divendres
FESTES
Festa Major del Camp d’Esports (fins al diumenge 10).
Organitza: AV Camp d’Esports.
Festa Major de la Partida de Montcada (fins al diumenge
10). Organitza: AV Partida Montcada.

9 Dissabte
ACTIVITAT
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.

MÚSICA
Delafé y las Flores Azules. 22.30 h. Sala Manolita. Organitzen: Sala Manolita i IMAC.

10 Diumenge
MERCAT
Mercat d’Art a la plaça de les Comèdies. D’11.00 a 14.30
hores. Plaça de les Comèdies. Mercat on es poden adquirir
tota mena de pintures i dibuixos de diferents estils i
formats. Organitza: IMAC, amb la coordinació de Rafael
Borlänsa.

15 Divendres
FESTES

concerts als
bucs musicals
La Regidoria de Joventut organitza
tres dissabtes seguits del mes de
juliol concerts als Bucs d’assaig El
Mercat (plaça Sant Jordi, s/n, a la
Bordeta). L’entrada és gratuïta. El
dissabte 2 de juliol, a les 19.00 h,
tindrà lloc el concert del projecte
Sona bé 2011, amb els grups de rap
Calembo Record, Baby Black, Jay
Boss, Trois Lyrics i Efe&Khadim. El
dissabte 9 de juliol, a les 19.00 h,
actuaran Boppin’cats (rockabilly) i
Irreal (rock-pop). El dissabte 23, a
les 19.00 h, serà el torn de Lestonnac (pop-rock) i The Jagger’s
Mouth (rock).

Festa Major de la Partida Torres de Sanui (fins al diumenge
17). Organitza: Associació de Veïns “Les Escoles” Partida
Torres de Sanui.

16 Dissabte
FESTES
Festa Major de la Partida la Caparrella (i diumenge 17).
Organitza: AV Partida la Caparrella.

21 Dijous
FESTES
Festa Major de Jaume I el Conqueridor (fins al diumenge
24). Organitza: AV Jaume I el Conqueridor.
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Festa Major de la Bordeta (fins al diumenge 24). Organitza:
AV Bordeta.

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

24 diumenge
CULTURA POPULAR
Romeria dels Fanalets de Sant Jaume. 21.00 h. Rambla de
Ferran. Organitza: Agrupació Ilerdenca de Pessebristes.

ESPORTS
VI Caminada Nocturna Camí de Sant Jaume. 21.30 h. Capella del Peu del Romeu. Organitzen: Associació Amics del
Camí de Sant Jaume i Centre Excursionista de Lleida.

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

29 Divendres
FESTES
Festa Major d’Instituts-Sant Ignasi (fins al diumenge 31).
Organitza: AV Instituts-Sant Ignasi.

30 Dissabte
FESTES
VII Festival de l’Horta (i diumenge 31). Organitza: Associació
de Veïns de Marimunt.

agost
4 Dijous
FESTES
Festa Major de Pardinyes (fins al diumenge 7). Organitza:
AV Pardinyes.

l’estiu a
la panera
El Centre d’Art La Panera organitza
de l’1 de juliol al 28 d’agost, al centre
de documentació, el taller “Camp
magnètic”, en el qual els participants
podran crear-hi un camp magnètic,
fer els seus imants, experimentar amb
diferents tipologies, transmetre missatges, etc. Durant els dos mesos es
mostrarà una àmplia selecció d’imants
de tot tipus, temàtica, format, etc.,
fets per artistes, il·lustradors i dissenyadors gràfics que plasmen el seu
treball en suports imantats.
Amb motiu de la mostra “Camp
magnètic”, que es podrà visitar fins
al 28 d’agost, s’ha programat una nova
activitat per mitjà de Flickr. Es proposa enviar una foto d’un camp magnètic
(imants penjats a la nevera, al flexo
de l’oficina, a les prestatgeries, imants
publicitaris o decoratius, etc.) i les
tres millors propostes rebudes guanyaran un imant fet pels artistes presents a l’exposició de La Panera.
L’espai miniPanera acull fins al 28
d’agost l’exposició “Llibres per
experimentar”, una mostra dedicada
als llibres pop up. Cada dissabte, a
les 12.00 i a les 18.00 h, es proposa
una visita i una activitat adreçada al
públic familiar amb nens i nenes de 4
a 12 anys. En primer lloc, els visitants
observaran i experimentaran els llibres pop up exposats, i després faran
la seva pròpia creació: una targeta
pop up. Les publicacions pop up amaguen formes i models tridimensionals,
els seus fulls es pleguen i es despleguen i converteixen l’obra en un objecte viu i dinàmic, amb efectes visuals.
Per a més informació, cal trucar al
telèfon 973 26 21 85 o enviar un
e-mail a educaciolapanera@paeria.es.
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6 dissabte

tallers estivals
al jaume morera

ACTIVITATS
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.
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.

7 diumenge
ACTIVITATS
Visita guiada al Campament de La Canadiense. Diumenges, a les 12.00 h. Organitza: Museu de l’Aigua.

13 Dissabte
ACTIVITAT
Visita guiada gratuïta als Pous de gel. 12.00 h. Inscripcions al tel. 973 21 19 92. Organitza: Museu de l’Aigua.

18 Dijous
FESTES
Festa Major de Balàfia (fins al diumenge 21). Organitza:
AV Balàfia.

21 diumenge
CULTURA POPULAR
Ballada de sardanes de Festa Major de Balàfia amb la
Cobla Jovenívola d’Agramunt. 19.00 h. Plaça de les
Magnòlies. Organitza: AV Balàfia.

26 Divendres
FESTES
Festa Major de Llívia (fins al 28). Organitza: AV Llívia.

31 dimecres
CINEMA
Cafècurt. 21.30 h. Cafè del Teatre. Organitza: IMAC.

IL·LUSTRACIONS © ALUMNES DE L’EMBA

Els nens i les nenes de 6 a 11 anys
tindran l’oportunitat de participar als Tallers d’estiu del Museu
d’Art Jaume Morera i conèixer
de manera més detallada algunes
de les obres més importants que
formen part de la col·lecció de
l’equipament museístic. Les
activitats tindran lloc del 5 al 8
de juliol, d’11.00 a 13.00 h.
Al taller “ABCdari imaginari” els
nens i les nenes confeccionaran
un nou alfabet i ho faran imprimint sobre argila diferents
objectes de la vida quotidiana.
Els convertiran en símbols a
partir de la tècnica del “frottage” (guixar amb un llapis sobre
un full col·locat sobre un objecte
per aconseguir una impressió de la
seva forma i la seva textura).
Amb el títol de “Retrats i autoretrats”, es duran a terme dos
tallers diferents. En un es treballarà
la imatge de l’infant i se situarà en
un llenç, on es recrearà un paisatge
imaginari. A l’altre taller es donarà
als nens i nenes la possibilitat de
treballar diferents expressions de
la cara gràcies a la tècnica del
collage.
A “Taller d’ombres”, els participants experimentaran amb
ombres xineses i construiran diferents escenografies tridimensionals en què l’ombra tindrà un
paper protagonista.
Per a més informació, cal trucar
al telèfon 973 70 04 19 o enviar
un e-mail a mebosch@paeria.cat.

