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Vehicle elèctric

Dins del programa innovador de divulgació
científica “Ciutat del futur.
Ciència o ficció?”, al maig
se celebraran les conferències “És el moment
de passar-se al vehicle
elèctric”, a càrrec del doctor enginyer de camins de
la Universitat de Copenhagen i de la Universitat
Politècnica de Catalunya
Ole Thorson, que tindrà
lloc el dimecres 8, a les
19.00 h, a l’auditori de
CaixaForum Lleida, i “Gràcies als insectes!”, amb la
professora d’entomologia
de
l’Escola
Tècnica
d’Enginyeria Agrònoma
de Lleida Matilde Eizaguirre, que se celebrarà el dimecres 29, a les 19.00 h, al
CaixaForum Lleida.
El programa també inclou
l’ecodescoberta “Aprèn
sobre els arbres de la
nostra ciutat”, que tindrà
lloc el 19 de maig d’11.00
a 13.00 h. El recorregut
guiat va des del parc de
Santa Cecília passant pels
jardins de la Seu Vella, la
canalització, i arriba als
Camps Elisis.
D’altra banda, el dissabte
4 de maig, de 9.00 a 18.00
hores, es desenvoluparà al
parc de la Mitjana el taller
teoricopràctic “Aprenem a
determinar les plantes de
bosc de ribera” . •••

28

Agenda

Mayte Martín porta els boleros a l’Auditori Enric Granados
La programació de maig de l’Auditori acull una gran varietat d’actuacions musicals. El
pianista Jordi Castellà interpretarà l’obra “Sonata Appassionata” (dijous 2 de maig, a les
20.30 h). El dissabte 4 de maig, a les 20.00 h, es podrà gaudir de la “Connexió Gospel
Lleida”, a càrrec de Veus.Kat, un gospel acompanyat d’espectacle ple de sensacions, en
què els solistes i el cor intentaran connectar amb l’ànima del públic lleidatà.
L’Orquestra Simfònica Julià Carbonell de les Terres de Lleida oferirà el diumenge 5 de
maig, a les 19.00 h, el concert “Passió russa!”, amb la interpretació de la simfonia núm.
2 de Rakhmàninov. “Música de cinema” és el títol del concert que la Jove Orquestra de
Ponent oferirà el dissabte 11 de maig a les 19.00 h, un fantàstic viatge a través del món
sonor del cinema.
El divendres 17 de maig, a les 21.00 h, l’Auditori Enric Granados acollirà l’actuació de
Mayte Martín, amb el seu concert de boleros titulat “Cosas de dos”. Acompanyaran la
cantant Nelsa Baró (piano), Biel Graells (violí), Guillermo Prats (contrabaix) i Chico Fargas i Vicens Soler (percussions).
El Cor dels Petits Cantors Lliures d’Andorra, un dels cors de referència en l’àmbit europeu, portaran el “Concert de primavera” el dissabte 18 de maig, a les 20.00 h. Finalment,
el dijous 23 de maig, a les 20.30 h, Raquel Benito interpretarà un “Recital de guitarra”,
amb obres per a aquest instrument de diferents èpoques i estils musicals. •••

EXPOSICIONS DE LA FIRA DE TITELLES
En el marc de la 24a Fira de Teatre de Titelles de Lleida es podrà gaudir del 25 d’abril
al 22 de maig al Cafè del Teatre de l’exposició “Siluetes” per donar la benvinguda als
espectadors. Del 3 al 5 de maig hi haurà al vestíbul del Teatre Municipal de l’Escorxador
l’exposició “L’arbre dels titelles-Homenatjant Julieta Agustí”, una instal•lació al•legòrica
i participativa feta pel Centre de Titelles de Lleida per recordar la impulsora i directora
d’aquest centre i de la fira. Fins al 9 de maig es podrà veure a la Sala Montsuar de l’IEI
“Till d’Òliba Espill-El procés creatiu i el muntatge”, una exposició del material artístic
d’aquest muntatge del Centre de Titelles de Lleida estrenat l’any 1997. •••
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A partir del 18 de maig es pot veure
al Centre d’Art La Panera l’exposició
“Jetztzeit (El temps d’ara)”, seguida
de “L’esquena de l’àngel”, ambdues
comissariades per Manuel Segade,
que proposen un recorregut per
la col·lecció de Carlos Vallejo. A
les mostres es podran veure obres
d’Ignasi Aballí, David Adamo, Lara
Almarcegui, Allora y Calzadilla,
Fikret Atay, Bestué / Vives, Iñaki Bonillas, Candice Breitz, Alejandro

UN DELS MILLORS BATERIES
DEL SWING, A LLEIDA
Joan Colomo presenta amb la seva
banda al complet el seu treball “Producto interior bruto vol. 2” al Cafè
del Teatre (divendres 26 d’abril, a les
22.30 h). El disc representa una de les
sorpreses més interessants i refrescants de la temporada. L’eclecticisme
musical que sempre ha caracteritzat
Joan Colomo també és present en
aquest treball.
El dissabte 27, a les 22.30 h, actuarà
Víctor Correa Vocal Quartet, en què
el trombonista camaleònic, acompanyat de la cantant Mayte Alguacil,
oferirà amb el “Wind&Song” un repertori nou i sorprenent. El cantautor
i compositor menorquí Guiem Sol-
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El temps d’ara al Centre
d’Art La Panera

devila presenta el seu segon treball
en solitari “Nura” (diumenge 28, a les
19.00 h), on ha posat música al poemari de l’escriptor de Menorca Ponç
Pons.
Jean Pierre Derouard Quartet actuarà el dimarts 30, a les 22.30 h.
Jean-Pierre Derouard, considerat un
dels millors bateries de swing de la
seva generació, ret homenatge a un
dels músics de jazz més populars de
tots els temps, Count Basie.
D’altra banda, dins de l’espai “Diumenges a tot ritme”, el dia 28 d’abril,
a les 12.00 h, tindrà lloc l’espectacle
“La disco del 70”, amb Tui Higgings
(veu), Pancho Marrodan (piano), Jaume Olivé (baix) i Ignasi Corella (bateria). •••

Cesarco, Ángela de la Cruz, Keren
Cytter, Rineke Dijkstra, Sean Edwards, Haris Epaminonda, Leandro Erlich, Patricia Esquivias, Ceal
Floyer, Andreas Fogarasi, Cyprien
Gaillard, Regina José Galindo, Ryan
Gander, Dora García, Mario García
Torres, Rubén Grilo, Gusmao / Paiva, Emily Jacir, Terence Koh, Friedrich Kunath, Gabriel Kuri, Edlar
Lasry, María Loboda, David Maljkovic, Fran Meana, entre d’altres. •••

FIRA

7a edició de Ciència al carrer. Divulgadors de la ciència,
empreses, docents i alumnat de tots els nivells mostraran
experiments de totes les disciplines científiques a la 7a
edició de Ciència al carrer, que tindrà lloc el dissabte 25
de maig, de les 16.00 a les 21.00 h, a la Fundació Pública
Institut d’Estudis Ilerdencs, al CaixaForum, a l’avinguda
Blondel i a la plaça Vila de Foix. Al marge de la fira, en què
es podran veure centenars de demostracions, s’han programat actes paral•lels com ara conferències, visites i una
mostra de cinema o teatre. L’objectiu de la jornada és fomentar la inquietud per la recerca científica. •••
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