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Tardor solidària
a l’Auditori
L’Auditori Municipal
Enric Granados suma
enguany a la seva temporada cultural de tardor un cicle de concerts
solidaris a benefici de
diverses entitats sense
ànim de lucre. El primer
concert solidari, a benefici de les persones amb
necessitats
especials
de l’Associació Plançó,
tindrà lloc el 18 de setembre i comptarà amb
l’actuació del pianista
Jordi Farran i la soprano
Rosa Tamarit.
La Fundació Catalana
de Lupus organitza el 26
de setembre el concert
“El Contrabaix Viatger”,
amb músics de prestigi
reconegut com el mestre del contrabaix Josep
Quer Agustí, Santi Escura i Moradell al piano i
Antoni Gadea Reduan a
la percussió. Interpretaran obres de Granados,
Bach, Albéniz, Barber i
Williams, entre d’altres.
El tercer concert solidari, que tindrà lloc el 19
d’octubre i és organitzat
per l’Associació de Voluntaris de “la Caixa” a
Lleida, s’inclou dins del
Solidarium i tindrà com a
protagonista el grup The
Gospel Viu Choir.
El tenor internacional
Ignacio Encinas, el tenor Albert Grau, el grup
d’havaneres La Boira i
el cor de gòspel Veus.
kat, entre d’altres formacions, tancaran el 8
de novembre el cicle de
amb una actuació organitzada per l’Associació
Armats de Lleida. •••
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ACTIVA’T AL CASAL!
Activa’t al Casal!, el programa d’activitats
2013-2014 adreçat a les dones i organitzat
per la Regidoria de Drets Civils, Cooperació
i Igualtat, es durà a terme durant els dies
entre setmana del 7 d’octubre de 2013 al
29 de maig de 2014.
El programa ofereix una àmplia gamma de
tallers i cursos que tenen com a objectiu
promoure la salut, el benestar, la fortalesa i
el creixement personal, la difusió i la defensa dels drets de la dona, l’apoderament i el
lideratge femení, la prevenció de la violència masclista i l’impuls de l’associacionisme
femení. Els tallers i els cursos tenen lloc al
Casal de la Dona i al Centre Cívic del Centre
Històric.
A més, s’ofereix a les entitats i els grups
de dones que ho sol·licitin l’oportunitat
d’acollir a les seves seus els tallers itinerants “Espai salut”, “L’advocada respon...”,

“En femení: Què volem les dones?” i “Autoprotecció i autodefensa”.
Totes les activitats són gratuïtes. Per a més
informació, podeu consultar el web www.
paeria.es/politiquesigualtat. Les inscripcions s’han d fer al Casal de la Dona (tel. 973
70 04 61). •••

Fira de Sant Miquel i Eurofruit
La 59a edició de la Fira Agrària de Sant Miquel (Saló Nacional de la Maquinària Agrícola) tindrà lloc del 26 al 29 de setembre, mentre que la 28a edició d’Eurofruit (Fira
Professional de Proveïdors de la Indústria Fructícola) es farà del 26 al 28 de setembre als
pavellons 4 i 5 de Fira de Lleida amb un plantejament nou molt més encarat al públic
professional. A partir d’enguany, en efecte, el saló s’adreça exclusivament als professionals del sector de la fruita i aglutinarà tota l’oferta de serveis i subministraments per al
sector industrial fructícola.
La Fira de Sant Miquel oferirà una àmplia exposició relacionada amb la maquinària
agrícola, amb els equips i serveis per a l’agricultura, amb els equips i serveis per a la
ramaderia i amb altres serveis a l’agricultura relacionats. Sens dubte, un dels principals
atractius és la presència de nombrosos expositors de maquinària agrícola i de serveis
agraris (viveristes, reg, energia, enginyeria agrària, etc.). És previst que la Fira Agrària de
Sant Miquel i Eurofruit, salons organitzats per Fira de Lleida, comptin amb la presència
de més de 300 expositors i assoleixin els 140.000 visitants. •••
ESPECTACLES INFANTILS ALS CAMPS ELISIS
Dins de l’activitat “El País del Banyetes”, inclosa a la programació de les Nits d’Estiu,
l’amfiteatre dels Camps Elisis acollirà el dissabte 14 de setembre, a les 18.45 h, l’espectacle
“Conte en clau de sol”, a càrrec de l’Escola de Música l’Intèrpret. Es tracta d’una posada en
escena musical amb titelles. L’Intèrpret és un dels patrocinadors del Club Banyetes i hi contribueix produint espectacles musicals en directe que organitza el Club. •••
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10 ANYS DE LA PANERA
El Centre d’Art Municipal La Panera compleix enguany els seus 10
primers anys de funcionament, i
ho celebra amb un ampli ventall
d’activitats culturals i educatives. El
pròxim dia 17 d’octubre La Panera
organitzarà una festa representativa
de tots els anys de treball del centre
d’art lleidatà.
L’acte de celebració del 10è aniversari de La Panera s’iniciarà amb un
concert pensat per als més petits, en
el qual els infants podran participar
directament tocant els instruments,
entenent com funcionen i coneixent
els materials a partir dels quals han
estat creats. Seguidament es farà la
mateix activitat però adreçada a un

públic més adult. I, finalment, tindrà
lloc un concert del grup Luthiers
Drapaires, amb la particularitat que
es farà amb instruments reciclats
a partir de deixalles tecnològiques
com ràdios, ordinadors, escàners,
etcètera.
A més, i simultàniament amb les altres activitats, es projectarà el vídeo
de Juan López corresponent al desmuntatge de l’exposició “A la derriba”,
que l’artista va dur a terme a La Panera entre maig i octubre del 2012.
Aquest vídeo es concep com a obra,
ja que López entén els desmuntatges de les seves instal·lacions com a
part del projecte. Igualment, es projectarà un vídeo en el qual es repassarà, per mitjà d’imatges i so, els 10
anys de tasca del centre d’art. •••
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MÚSICA

17è Mercat davant la Catedral.
El 17è Mercat de la Música se celebrarà els dies 20 i 21 de setembre
davant de la Catedral, coincidint
amb l’Obert Centre Històric, amb
la instal·lació de 16 estands amb
vinils i CD de tots els estils. A més
de les parades i de la música en directe dels DJ, la cita acollirà el dissabte, a les 18.00 h, la presentació
del llibre Revival, de l’autora madrilenya Patricia Maestre. El grup
barceloní de pop psicodèlic Carrots actuarà també el dissabte en
el marc del festival, a les 22.30 h al
Cafè del Teatre. L’horari del mercat
és de 16.00 a 21.00 h el divendres
i de 10.00 a 21.00 h el dissabte. •••

Música de pau a la Seu Vella
El festival Concòrdia 2013. Música de pau a la Seu Vella arriba
als vuit anys de concerts. L’esdeveniment tindrà lloc al setembre:
- Dia 6, a les 20.30 h: Flor de Lis Ensemble, al Castell del Rei.
(entrada 10 €).
- Dia 15, a les 20 h: Veus.kat, a la Nau central (entrada 10 €).
- Dia 20, a les 10 h: Néstor Eidler, a la Canonja (gratuït).
- Dia 21, a les 20 h: Latvian Radio Choir, a la Nau central (entrada 22 €).
- Dia 27, a les 20.30 h: Juan Perro, a la Nau central (entrada 22 €).
Per a més informació dels concerts o la venda d’entrades consulteu el web www.concordia.cat o truqueu al 973 23 06 53. •••
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