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Projecte “L’abans:
recull gràfic de lleida
(1860-1982)”
Tots els ciutadans que
ho desitgin poden aportar fotografies antigues
de Lleida per al projecte
“L’abans: recull gràfic de
Lleida (1860-1982)”, un
recull de fotografies que
es publicarà en forma de
col·leccionable l’any 2015
i que aplegarà prop de
1.000 imatges de Lleida,
moltes inèdites, facilitades
per particulars i entitats.
L’Arxiu Municipal de
Lleida i l’Editorial Efadòs,
continuen cercant fotos
sobre qualsevol aspecte
urbanístic, esportiu, agrícola, industrial, comercial,
associatiu o festiu de la
ciutat fetes en el període
comprès entre el 1860 i el
1982. De moment ja s’han
recollit 800 fotos.

Nits d’Estiu a Lleida
Les places i els espais públics de la
ciutat s’omplen d’activitats i propostes culturals, musicals i familiars en el
marc de les Nits d’Estiu de Lleida, un
programa impulsat per l’Ajuntament
de Lleida en col·laboració amb 46 entitats i associacions diferents de la ciutat
que inclou en total unes 268 propostes
lúdiques i participatives de tot tipus
que envaeixen els barris de Lleida de
música, teatre, dansa, màgia, oci, cultura, esport, ciència i activitats infantils
durant tot l’estiu.
Entre les activitats que es desenvoluparan l’agost i el setembre destaquen
tallers a l’Aula de Teatre, activitats a les
ludoteques, cursos d’anglès, activitats
mediambientals i visites temàtiques al
Museu de Lleida, Museu d’Art Jaume

Contacte:
Arxiu Municipal de Lleida
Tel. 973 70 03 52
arxiu@paeria.cat
Editorial Efadós
Tel. 93 673 12 12
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Morera, Museu Roda Roda, Campament
de La Canadiense i la Panera.
Igualment, cal destacar l’activitat
“Mandala de Tardor”, les rutes “Racons
de Llegenda”, un campionat d’skate i
una bicicletada popular, un monogràfic
de fotografia, El Mercat de les Idees, diversos concerts del Cicle Concòrdia, la
recreació de les Noces de Ramon Berenguer i Peronella d’Aragó, al final de
setembre.
El setembre tindran lloc també la Mostra Internacional de Cinema de Muntanya, el Mercat de la Música i l’Exposició
del XVI Concurs Fotomaig ‘14.
Més informació:
www.paeria.cat/nitsestiu

EXPOSICIONS A LA PANERA
El Centre d’Art la Panera acull
l’exposició del projecte “Doble
Direcció”, amb obres de la col·lecció
del FRAC Còrsega, i “Brosmind”, amb
tallers vinculats per a l’educació en el
lleure i per a grups.
Més informació:
Tel. 973 26 21 85
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Museu de l’Aigua

“JAIME SERRA: INFOGRAFIES”
AL MUSEU MORERA
El Museu d’Art Jaume Morera acull
l’exposició “Jaime Serra: Infografies”,
una mostra de narracions i històries
explicades a partir d’informacions
concretes. L’artista i periodista Jaime
Serra Palou (Mollerussa, 1964) ha
centrat el treball en la infografia periodística, un àmbit en el qual fou reconegut per la Society for News Design com l’infografista més influent
del món en el període 1992-2012.
Serra elabora una sèrie de treballs en
què els diagrames, la cartografia o la
representació abstracta de dades estadístiques serveixen per abordar temes com ara l’addicció a les cigarretes, la relació virtual de dos amants

per mitjà de la missatgeria mòbil, la
impossibilitat de la comunicació verbal entre humans, l’excentricitat dels
individus i el seu rol en la societat, o
els objectes trobats a les butxaques
del fill de l’artista.
Les obres exposades, que l’artista
presenta per primer cop a Lleida,
tenen com a punt de partida les inclassificables columnes d’opinió que
el mateix Jaime Serra publica els
diumenges al diari La Vanguardia, i
que ell situa clarament en el terreny
artístic en emprar-hi suports com el
vídeo, l’animació, l’obra gràfica, l’art
participatiu o la performance.
Més informació:
Tel. 973 70 04 19
http://mmorera.paeria.es/

El Museu de l’Aigua de Lleida és
format per diferents muntatges
que giren al voltant d’aquest element. Les persones interessades
poden visitar els espais “La força de
l’aigua. El Dr. Pearson i les obres de
La Canadiense a Lleida”, l’espai de
memòria “L’aventura hidroelèctrica
dels enginyers de La Canadiense a
les Terres de Lleida” i la curiosa exposició “Aigües del món, un món
d’aigües”.
També hi ha visites programades
al Dipòsit del Pla de l’Aigua, que és
el primer dipòsit d’aigües de la ciutat de Lleida i que proveïa les fonts
públiques de la ciutat, i als Pous de
gel, destinats a la conservació de la
neu gelada, que són dels més ben
conservats de Catalunya.
Més informació:
Tel. 973 21 19 92
www.museudelaiguadelleida.cat

Festes majors als barris i partides
Les festes i els aplecs als barris i les partides de Lleida tindran com sempre un protagonisme especial durant els
mesos d’agost i setembre. A partir del dia 20 d’agost tindrà lloc la festa major de la Partida de Llívia, a partir del
21 la festa major de Balàfia, i a partir del dia 29 la festa
dels Amics de Baldomar. Pel que fa al mes de setembre, el
municipi acollirà l’Aplec de Butsènit (a partir del dia 13), la
festa major de la Partida de Grenyana (a partir del 20) i la
festa major del Centre Històric (a partir del 20).

Ajuntament de Lleida • La Paeria

29

