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Pera llimonera
El Centre de Documentació del Centre d’Art La
Panera exposa fins al 25
de maig “Lletres d’estudi”.
Aquest és un recull de
les lletres creades per
alumnes del màster de
Tipografia Avançada de
l’Escola Eina de Barcelona des de l’any 2003. La
creació d’una família, un
alfabet o amb prou feines unes quantes lletres
és una de les tasques
essencials d’aquest curs.
L’exercici permet als estudiants conèixer de
prop lletres com segurament mai no ho han fet
abans. José Manuel Urós,
Laura Maseguer i Íñigo
Jerez han estat durant
onze anys els professors
d’aquesta assignatura.
El que veureu és només
una mostra del treball
que han fet 150 alumnes.
A la MiniPanera es pot
veure fins al 25 de maig
la mostra “Pera llimonera”. Aquesta varietat de
pera característica de
Lleida ens obre camí per
analitzar el nostre territori i repensar les fruites
del camp des del disseny,
l’animació o els llibres.
Conèixer millor la biodiversitat de l’horta de
Lleida i quines són les
varietats locals del nostre territori ens aproparà
a treballar els colors, les
formes, el disseny i la
creativitat. •••
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40 anys de la Penya Motorista Lleida
Al Museu de l’Automoció de Lleida-Roda Roda es pot visitar la nova
Peça del trimestre “40 anys de la Penya Motorista de Lleida (1973-2013)”.
Els interessats poden veure una exposició d’algunes motos i altres objectes
de membres de la Penya Motorista de
Lleida, fundada el 1973, amb les quals
participaven en proves de trial, enduro i també en les rutes de muntanya.
Justament, el passat mes de desembre es va presentar al Museu Roda
Roda el llibre Passió motociclista, 40 anys
d’amistat, entusiasme i motor, editat per
la Penya Motorista de Lleida.
El Roda Roda-Museu de l’Automoció
de Lleida presenta una extensa
col•lecció de cotxes, motocicletes,
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motors i reproduccions a escala que
conviden a fer un viatge pel món de
la indústria de l’automòbil a través de
la història. Transporten els visitants a
temps passats i permeten reflexionar
sobre l’evolució de la tècnica i sobre els
canvis socials que l’han envoltada.
El Roda Roda es troba situat al carrer de
Santa Cecília, 22 (davant dels Camps Elisis).
L’entrada al museu és gratuïta. L’horari és de
dimarts a dissabte, d’11.00 a 14.00 h i de
17.00 a 20.00 h. Els diumenges i festius,
d’11.00 a 14.00 h.
El centre cultural proposa visites
guiades gratuïtes el quart dissabte de
cada mes, amb una durada aproximada d’una hora. L’activitat comença a les
12.00 h i per assistir-hi només cal dirigirse directament al museu. Les pròximes
visites són el 22 de març, el 26 d’abril, el
24 de maig i el 28 de juny. •••
Dipòsit del Pla de l’Aigua
El Dipòsit del Pla de l’Aigua és el primer dipòsit d’aigües de la ciutat, construït al final del segle XVIII per garantir
el subministrament d’aigua potable
a la població. Les visites guiades són
concertades i adreçades a grups organitzats, amb un màxim de 30 persones.
Cal reservar al telèfon 973 21 19 92. •••

La programació d’abril del Teatre Municipal de l’Escorxador comença amb la representació de
l’espectacle de teatre físic extrem i
dansa “ULTRAinnocència” (foto de
Rojo Barcelona), a càrrec de Los
Corderos, que tindrà lloc el dijous 3
d’abril, a les 21.00 h.
El divendres 4, a les 21.00 h, Setze
Fetges oferirà l’espectacle “Shakespeare a Benicàssim”, en què l’actor

“RÈQUIEM ALEMANY”
DE BRAHMS A L’AUDITORI

sió religiosa, és motiu de reflexió per
a tots.

L’Auditori Enric Granados acollirà
el divendres 4 d’abril, a les 20.30 h,
l’actuació del pianista Joan Ramon
Salamó, premiat l’any 2012 en el XVIII
Concurs Ricard Viñes i Premi d’Honor
del Conservatori de Lleida.

El dimecres 23, a les 20.30 h, LleidArt
Ensemble, la nova formació resident
de l’Auditori, farà la seva presentació
i oferirà el concert “Aqua”. La formació interpretarà obres de diferents
compositors i formats instrumentals
amb el fil conductor de l’aigua. Vivaldi, Beethoven, Chopin o músics
catalans com Toldrà o Garreta seran
presents en la celebració de la diada
de Sant Jordi i la vinculació de la música amb la literatura i l’art.

L’Orquestra Simfònica del Vallès, el
Cor de Cambra de l’Auditori Enric
Granados de Lleida, el Cor de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona
i la Coral La Mixta d’Igualada interpretaran el diumenge 6, a les 19.00
h, el “Rèquiem alemany, op. 45”, de
Johannes Brahms. És una obra bellíssima, en què el tema de la mort i del
més enllà, amb relació o sense amb
la litúrgia d’una determinada confes-

El divendres 25, a les 20.30 h, el Trio
Arsis oferirà “Grans trios romàntics”.
Es tracta d’un programa situat al segle XIX amb el “Trio Pathétique” de
Glinka i el “Trio op. 114” de Brahms. •••
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Sergi López llegeix
textos de Shakespeare

Sergi López llegirà fragments d’obres de Shakespeare. En acabar la
lectura escenificada hi haurà conversa amb els intèrprets Sergi López i Jorge Picó. El dissabte 26, a les
19.00 h, a la plaça de l’Escorxador,
es podrà gaudir, de franc, de
l’espectacle “Pelat”, amb Joan Català. És una peça que combina de
manera magistral i innovadora el
moviment, el teatre gestual, el circ
i la dansa. •••

VISITA GUIADA

Arborètum. La Regidoria de Medi Ambient i Horta proposa per a l’abril dues visites guiades gratuïtes dins del programa d’ecoactivitats primavera-estiu 2014. El diumenge
6, d’11.00 a 13.00 h, es desenvoluparà l’ecodescoberta
“L’Arborètum de Lleida” per tal de descobrir les diferents
espècies vegetals típiques d’ambients com els boscos boreals, caducifolis i esclerofil•les i les selves temperades. El
diumenge 27, d’11.00 a 13.00 h, es proposa una visita a
l’Estany d’Ivars i Vila-sana per conèixer un espai de gran
interès natural. La inscripció a les dues activitats s’ha de
fer on line al web http://sostenibilitat.paeria.cat. •••
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