Agenda Cultural •

Juny - Juliol de 2013

Agenda Jove
Estiu 2013
Més d’una seixantena de
propostes d’oci, esport,
música i cultura per als
joves de Lleida omplen la
programació de la nova
Agenda Jove Estiu 2013,
adreçada a joves a partir
dels 13 anys.
Aquest estiu destaquen
especialment els camps
de treball urbans, una
activitat adreçada a joves
de 13 a 25 anys. Aquests
camps de treball són recuperació patrimonial al
turó de la Seu Vella, recuperació d’espais naturals
i catalogació de plantes
i camps de treball tecnològics al Parc Científic i
Tecnològic (street wiew
de Google i construcció
d’edificis en 3D d’edificis
per a Google Earth).
També tornen les setmanes temàtiques, que
s’adrecen específicament
als joves de 13 a 17 anys
i se centren en esports,
fotografia artística, cuina
italiana, pastissets i horticultura ecològica. Una altra proposta de l’Agenda
Jove Estiu 2013 són els
grups de conversa, a càrrec de joves voluntaris
europeus. Aquest estiu
s’hi programa anglès i
italià. També és previst
fer una nova edició del
SenseSon, que inclou els
tallers a la Palma amb
sortides nocturnes al Parc
Astronòmic del Montsec,
patinatge en línia al Velòdrom i un concurs de
relats. També se celebra
la Nit Sonora 2013.
L’Agenda Jove es pot consultar al web www.paeria.
cat/joventut. •••
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“Temps de canvis” al Morera
Del 20 de juny al 29 de setembre es pot veure al Museu d’Art Jaume Morera la mostra
“Temps de canvis”. El 2012, gràcies a l’artista lleidatà Antoni Abad, la Fundació Privada
AAVC (Associació d’Artistes Visuals de Catalunya) diposita al Morera la seva col•lecció
d’obra artística. Són 20 peces d’alguns dels grans noms de la plàstica contemporània
nacional i internacional com ara Sergi Aguilar, Frederic Amat, Antoni Muntadas, Joan
Hernàndez Pijuan, Robert Llimós, Perico Pastor, Antoni Tàpies, EVRU, Francesc Torres,
Susana Solano i Jaume Plensa (foto de Jaume Plensa, VEGAP). I un fons d’obra gràfica
format per 56 gravats d’Eduard Arranz Bravo, Marta Cárdenas, Albert Ràfols Casamada,
Miguel Condé, Florentino Díaz, Dis Berlin, José Luis Fajardo, Jorge Galindo, Teresa Gancedo, Juan Genovés, Montserrat Gómez Osuna, Josep Guinovart, Sohad Lachiri, Carlos
León, Robert Llimós, Daniel Machado, Felicidad Moreno, Jorge Oteiza, Manolo Quejido,
Rafael Rodríguez de Rivera, Sergio Sanz, Juliet Schlunke, Soledad Sevilla, Salvador Victoria, Sergi Aguilar, Carlos Franco i Luis Gordillo.
L’exposició mostra el cos principal de la col•lecció i una selecció de gravats dels autors
més significatius, en un discurs que vincula la seva creació als més de 30 anys d’història
de l’AAVC i al seu paper com a agent del canvi en moltes de les transformacions que
durant aquest període s’han produït en l’entramat artístic del país. Tres dècades
d’organització i lluita per millorar el reconeixement social i econòmic de l’artista, en
defensa dels seus drets, i per poder participar directament en el disseny i l’aplicació de
les polítiques culturals i en la difusió social de l’art contemporani. •••

VINE A LA MITJANA!
La Paeria, per mitjà de la Regidoria de Medi Ambient i Horta, organitza cada primer
diumenge de mes una visita guiada gratuïta al Parc de la Mitjana per descobrir-ne la
història i els valors naturalistes i ambientals. La sortida té lloc a les 11.00 h des del Centre d’Interpretació de la Mitjana. Cal fer la inscripció prèvia a l’activitat al telèfon 973
23 25 59. A les portes de la ciutat, el Parc de la Mitjana té més de 90 hectàrees de bosc
de ribera, prats humits i zones amb aigua i sorprèn per la seva exuberància i bellesa.
L’origen del nom Mitjana prové de les mitjanes del riu, unes illes fluvials que es formen
quan el riu es divideix en diferents braços, en el curs baix dels rius madurs, on l’aigua
flueix més lentament i on s’acumulen els sediments del riu. •••
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DELAGE 1905

La firma Delage va néixer a Levallois el febrer del 1905 fundada per
Louis Delage. El primer cotxe Delage
va ser un tipus A, propulsat per un
motor monocilíndric marca De DionBouton de 9 CV. Aquest cotxe és considerat un dels vehicles més bonics
de França. Des del principi, Delage
va ser coneguda per la sofisticació

La peça s’exposa al Museu Roda
Roda 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.
El dissabte 22 de juny, a les 12.00 h, es
desenvoluparà una visita guiada gratuïta –d’aproximadament una hora
de durada– al Museu de l’Automoció
de Lleida-Roda Roda per veure la
col•lecció permanent i la nova peça
del trimestre.
La visita es convertirà en una experiència que pot ser molt curiosa i alhora suculenta per als amants de la
mecànica. •••

La proposta turística i cultural “El
Bus del Vi” consta d’un seguit de
visites guiades a cellers de la Ruta
del Vi. El projecte posa a disposició
dels visitants un autocar que surt
de la ciutat els diumenges i visita
diferents cellers. Les excursions,
que tenen un cost de 20 euros per
persona, inclouen el transport, el
guia acompanyant, la visita al celler i a les vinyes, el tast de vins i
l’assegurança del viatge.
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El Museu de l’Automoció de LleidaRoda Roda exposa la nova peça del
trimestre, que és un original descapotable Delage del 1905. El vehicle,
cedit per Humbert Ros, va ser el primer model de la marca i és equipat
amb un motor monocilíndric De
Dion-Bouton 9 HP i un xassís i carrosseria de fabricació pròpia.

tècnica dels automòbils de luxe i pels
bons resultats a les competicions.
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Darreres parades
del Bus del Vi

El calendari de les pròximes visites
és el següent: Lagravera a Alfarràs
(23 de juny), Castell del Remei (30
de juny) i Clos Pons a l’Albagés (7
de juliol). L’autocar surt a les 9.30 h
des de l’avinguda Doctor Fleming
(aparcament del Camp d’Esports).
Per a més informació i reserves:
Turisme de Lleida (c/ Major, 31) o
al correu infoturisme@paeria.es. •••

ART

“Mercat de l’Art”. El Pati de les Comèdies acollirà el dissabte 13 de juliol, de les 11.00 a les 14.30 h, el Mercat d’Art al
Pati de les Comèdies. Cada segon dissabte de mes aquest
espai de la ciutat és l’escenari escollit per al mercat dels
artistes de Lleida i d’arreu, en què es poden adquirir tota
mena de pintures i dibuixos de diferents estils i formats. El
mercat és organitzat per l’Ajuntament de Lleida i coordinat per Rafael Borlansa. Les pròximes edicions del mercat
són el 29 i 30 de setembre (Fira de Tardor), 12 d’octubre, 9
de novembre i del 20 de desembre de 2013 al 4 de gener
de 2014 (Fira d’Art de Nadal). •••
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