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Dia de l’Aigua al
Parc de la Mitjana
El programa d’ecoactivitats del mes de març, propostes de natura i medi
ambient
organitzades
per la Regidoria de Medi
Ambient i Horta, inclou
l’ecodescoberta “On van a
parar les meves deixalles?”
(diumenge 3 de març,
d’11.00 a 13.00 h), amb la
visita a l’abocador comarcal del Segrià i la planta
de compostatge situats al
terme de Montoliu. També es visitarà l’abocador
clausurat de Serrallarga.
El desplaçament es farà
amb autocar gratuït.
Del 15 al 17 de març, es
desenvoluparà el curs
“Identificar i conèixer els
ocells més comuns de la
plana de Lleida”, a càrrec
d’Steve West, ornitòleg
professional.
Les jornades serviran
per identificar i conèixer
els ocells d’ambients forestals, zones humides
i secans per mitjà d’una
sessió teòrica i un conjunt
de visites a camp que permetran fer una aproximació visual i auditiva de les
espècies més característiques de la zona.
Finalment, el diumenge
17 de març se celebrarà,
de 10.00 a 14.00 h, el Dia
de l’Aigua al Parc de la
Mitjana, amb un matí ple
d’activitats lúdiques (jocs,
contes, etc.) i educatives
(visites teatralitzades) per
a totes les edats.
Per participar a l’ecodescoberta i al curs cal fer la
inscripció prèvia al web
http://sostenibilitat.paeria.cat de la Regidoria de
Medi Ambient i Horta. •••
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Sílvia Pérez Cruz presenta l’“11 de novembre” a l’Auditori
L’Auditori Enric Granados acull al març una gran varietat d’actuacions musicals. El divendres, 8 de març, a les 20.30 h, el pianista José Enrique Bagaria interpretarà obres de
Bach, Mozart, Liszt, Schumann i Rachmaninov. El diumenge 10 de març, a les 19.00 h,
tindrà lloc l’espectacle “Va de contes! Els músics de Bremen i Pere i el llop”, dos contes
a cau d’orella amb la música de B. Rogers i S. Prokofiev interpretada per l’Orquestra
Simfònica Julià Carbonell de les Terres de Lleida. El dijous 14 de març, a les 20.30 h, es
podrà gaudir d’“Una vetllada primaveral des del romanticisme”, amb Ariadna Gabarrell
(violí) i Ramon Andreu Gené (piano).
L’Orquestra Simfònica del Vallès i el Cor de Cambra de l’Auditori Enric Granados, amb la
participació de Comediants, seran els protagonistes de la interpretació de la “Passió segons Sant Joan”, de J. S. Bach, el dissabte 16 de març, a les 20.00 h. El dijous 21 de març,
a les 20.30 h, hi haurà l’audició de “Retorns. Aproximacions a la natura”, un concert amb
obres de Martinu, Stamm i Crumb.
Finalment, Sílvia Pérez Cruz presentarà el divendres, 22 de març, a les 21.00 h, el seu primer disc “11 de novembre”, dins del Festival Músiques disperses. Des dels seus primers
passos Sílvia Pérez Cruz avança per camins sense batre. L’embruix de la seva veu i la seva
presència mai no s’ha materialitzat de manera previsible. El seu contiua essent un perfil
verge, impossible d’encasellar. El seu primer disc conté un univers sonor inesperat, subvertint, una vegada més, qualsevol suposició prèvia. •••

L’UNIVERS DE PERE FAURA, AL TEATRE DE L’ESCORXADOR
El Teatre de l’Escorxador acull el dissabte 2 de març, de 17.00 a 20.00 h, un “Taller amb
l’espectador”, amb els referents, l’univers i el llenguatge de Pere Faura. Les inscripcions
s’han de fer al telèfon 973 27 93 56. El dijous 7 de març, a les 21.00 h, es posarà en escena “Diari d’accions”, de Pere Faura, un espectacle que proposa l’escenificació de titulars
de diaris com a manifestació poètica i coreogràfica, interpretats o estripats en un exercici físic, visual i poètic que explora l’espai entre llenguatge i acció, entre partitura i execució, entre literalitats lingüístiques i metàfores escèniques. El dissabte 16 de març, a les
20.30 h, la companyia AEM-Belles Arts Teatre celebra el 50è aniversari amb l’adaptació
de Ricard Reguant de l’obra de Woody Allen “Torna-la a tocar, Sam”. •••
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PANHARD 1964
Un vehicle de la marca Panhard, que
data de l’any 1964, propietat de Miquel Pera Cases, és la darrera peça
d’automoció que es pot trobar al
Museu Roda Roda de Lleida. Es tracta d’un vehicle poc convencional,
fruit d’una fàbrica revolucionària
que l’any 1967 va ser absorbida per
Citroën.
La peça del trimestre s’exposa al
Museu de l’Automoció Roda Roda
durant tres mesos, i es pot visitar
d’11.00 a 14.00 h i de 17.00 a 20.00
hores, de dimarts a dissabte, i d’11.00
a 14.00 h, els diumenges i festius.
Panhard&Levassor va ser una fàbrica francesa pionera que ja el

1891 va esdevenir la primera marca
d’automòbils en fabricar vehicles en
sèrie. Es va convertir en el fabricant i
l’exportador més conegut del món,
gràcies al revolucionari Système
Panhard, que consistia bàsicament
a col•locar el motor davant del xassís
i, per mitjà d’un sistema de cadena,
transmetre la tracció a l’arbre de les
rodes posteriors.
L’any 1954, Panhard&Levassor va
crear el primer automòbil fabricat
íntegrament en alumini i el 1960 es
va produir el llançament de la gamma PL 17, que és justament el vehicle
exposat al Museu.
El Roda Roda presenta una extensa
col·lecció de cotxes, motocicletes,
motors i reproduccions a escala. •••

El Mercat de l’Hort a Taula se celebrarà el diumenge 3 de març a la
plaça de Sant Joan, on els centenars de persones que normalment
s’hi atansen podran gaudir de diferents parades que oferiran una
vegada més tot tipus de productes
de proximitat fets artesanalment,
com ara vins, formatges i derivats
làctics, melmelades, conserves, oli,
embotits, fruita i verdura, xocolates
i dolços, entre d’altres.
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Diumenge de Mercat
de l’Hort a Taula

Aquest mercat, que se celebra cada
primer diumenge de mes i promouen conjuntament les regidories de Promoció Econòmica, Comerç i Mercats i de Medi Ambient
i Horta, és un espai on s’ofereix un
lloc de venda als pagesos i els elaboradors lleidatans i dóna a conèixer els productes agraris de proximitat. •••

MÚSICA

Julieta Jones al Cafè del Teatre. La banda barcelonina
Julieta Jones actuarà el dissabte 23 de febrer, a les 22.00
h, al Cafè del Teatre. La vetllada començarà amb el so elèctric dels 90 del grup lleidatà de rock-indie Foo. El gener
del 2013 la banda va estrenar el seu segon treball, “Kelly”,
format per set temes en què es pot veure la versatilitat del
grup. D’altra banda, la banda lleidatana de rock alternatiu
Pull My Strings presenta el seu primer àlbum, “Dora Bay”,
el diumenge 24 de febrer, a les 20.30 h, al Cafè del Teatre.
És un treball d’11 temes d’un grup amb un estil molt propi
que barreja l’indie amb el hardcore. •••
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