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Medi Ambient
En
commemoració
del Dia Internacional
del Medi Ambient, el
diumenge 8 de juny, de
10.00 a 14.00 h, la Regidoria de Medi Ambient
i Horta organitza la Festa del Medi Ambient al
Parc de la Mitjana, amb
diferents activitats per
a totes les edats de joc i
oci relacionades amb la
natura i el medi ambient.
La festa, que s’ha preparat un any més en aquest
entorn natural, convida
els visitants a endinsarse al bosc de ribera per
conèixer-lo més de prop
amb un audiovisual, una
exposició i el laboratori
de la Mitjana.
A més, el dissabte 7,
a les 10.00 h, es farà als
horts familiars de Rufea un taller de “Cultius
i usos de les plantes
aromàtiques i medicinals
als horts familiars”, on es
presentaran les diferents
plantes aromàtiques i
medicinals que es poden
cultivar a l’hort, les tècniques del seu cultiu i els
seus usos i receptes. La
sessió anirà a càrrec de
Núria Galindo, enginyera
agrònoma i hortolana.
L’activitat és gratuïta.

“Cossos fràgils” i “Brosmind”
El Centre d’Art La Panera acull del 4 de
juny al 7 de setembre l’exposició “Cossos fràgils”. Aquesta mostra col·lectiva
analitza com l’art contemporani s’ha
enfrontat a la malaltia des de diferents
vessants, com ara l’àmbit hospitalari,
l’àmbit preventiu, l’experiència i la vivència de la malaltia per part d’altres o
per part del mateix artista, etc. Els artistes participants conviden a reflexionar
sobre la vulnerabilitat dels nostres cossos i de la nostra vida, quelcom que, ens
agradi o no, és inherent a la condició
humana. Dolor i alegria, vida i mort…
són cares d’una mateixa moneda.
L’exposició coincidirà amb el Congrés
Internacional de Cures Pal·liatives, que
se celebrarà a Lleida del 5 al 7 de juny
del 2014, organitzat per l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova. La mostra
inclou obres d’Elssie Ansareo, Mira Ber-
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nabeu, Javier Codesal i Julia Siero, Pepe
Espaliú i Joan Fontcuberta.
Del 18 de juny al 7 de setembre, al
Centre d’Art La Panera es podrà veure
la mostra “Brosmind”. Els germans Juan
i Alejandro Mingarro són els creadors
d’un original univers visual i conceptual
que, amb el nom de Brosmind, despleguen tant en els seus treballs comercials
d’il·lustració com en els seus projectes
personals multidisciplinaris. El seu estil
inconfusible és el resultat de més de
trenta anys de treball en equip, atès que
ja de petits formaven una prolífica parella creativa que va generar una gran
quantitat de material en els camps del
còmic, el modelisme i el vídeo. La mostra “Brosmind” és la retrospectiva més
extensa feta sobre Brosmind fins avui, i
reunirà per primera vegada en un mateix espai exemples de totes les facetes
de l’estudi. Foto: Brosmind Friends. •••
GALA FINAL DEL RICARD VIÑES
L’Auditori Municipal acollirà el 3 de
juliol, a les 20.00 h, la gala de lliurament de premis i l’actuació dels participants del XX Concurs Internacional
de Piano Ricard Viñes. L’entrada és
gratuïta. El certamen compta amb un
nivell de concursants que l’han situat
en un dels referents en l’àmbit pianístic mundial.
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Cursa dels Templers

EL DALLAS SYMPHONY ORCHESTRA CHORUS, A LLEIDA
La programació de juny de l’Auditori
Municipal Enric Granados s’inicia el
dijous 5 de juny, a les 20.30 h, amb
l’actuació del Quartet Teixidor, que
oferirà un concert de marcat segell
català amb obres de Teixidor, Granados i Guzman. A la segona part,
el públic podrà gaudir del Quartet
Americà, op. 96, d’Antonin Dvorák,
escrit durant la seva visita als Estats
Units i un dels més populars del repertori cambrístic.
El dissabte 7, a les 20.00 h, el Cor de
Cambra de l’Auditori Enric Granados,
juntament amb l’Auditori, es volen
sumar al 300 aniversari del 1714
amb obres de Händel, amb solistes

d’excepció, i amb l’Orquestra Nacional Clàssica d’Andorra. El programa
girarà entorn d’obres per a contratenor i baix amb cor i orquestra, i tindrà
el seu punt àlgid en el “Te Deum en
re Major HWV 280 per a la reina Carolina”.
Finalment, el dimecres 18, a les 20.30
h, el Dallas Symphony Orchestra
Chorus i l’Orquestra Simfònica Julià Carbonell de les Terres de Lleida
oferiran el “Rèquiem de Mozart”. Per
acabar la temporada, un concert
amb uns convidats de luxe, el Dallas Symphony Orchestra Chorus, un
dels grans cors dels Estats Units en
gira per Europa i que serà present
a l’Auditori amb una de les grans
obres del repertori simfònico-coral,
el Rèquiem de Mozart. •••

La vuitena edició de la Cursa dels
Templers, una prova consolidada
dins del calendari atlètic de Catalunya, tindrà lloc el diumenge 15
de juny, a partir de les 9.00 h. La
cursa, que organitzen l’Associació
Atlètica Km0 de Ponent, els Castellers de Lleida i la Paeria, per mitjà
de les regidories d’Esports i Turisme de Lleida, té un recorregut de
10 quilòmetres i passa pels carrers
més emblemàtics de Lleida, amb
sortida i arribada al castell dels
Templers, al turó de Gardeny.
Els més de 1.500 corredors passaran per l’avinguda de Madrid fins
al barri de Cappont, travessaran
el Pont Vell i arribaran al carrer del
Corregidor Escofet. Després aniran
per Príncep de Viana fins a la plaça
Europa per seguir l’itinerari pel
Gran Passeig de Ronda i, per darrere de la Mariola, encarar la recta final de dura pujada fins al castell de
Gardeny. •••

AL CARRER

Festa de la Música. La ciutat acollirà la 8a edició de la
Festa de la Música, una celebració internacional per promoure aquesta especialitat artística. Uns 300 músics afeccionats de diferents escoles de música de Lleida sortiran
de manera voluntària el dissabte 21 de juny, de 18.00 a
22.00 h, a tocar pels carrers i les places. Els concerts, que
són gratuïts, permetran descobrir nous estils musicals en
els diferents escenaris a l’aire lliure com ara la plaça de la
Paeria, el Pati de les Comèdies, el carrer Major, la plaça de
Ricard Viñes i l’espai públic davant de l’Auditori Municipal
Enric Granados. •••
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