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Visita guiada
al Parc de Gardeny
En el marc del programa d’Ecodescoberta, el
diumenge 5 d’octubre,
d’11.00 a 13.00 h, tindrà
lloc la visita guiada “Lleida
Smart Green City: el Parc
de Gardeny, un exemple
exitós de rehabilitació
energètica d’un edifici antic a Lleida”. Amb aquesta
activitat al Parc Científic i
Tecnològic de Gardeny es
pretén mostrar un exemple a Lleida de rehabilitació intel·ligent d’un edifici
antic per a la millora de
l’eficiència
energètica.
L’activitat és gratuïta. Inscripció on line a www.paeria.es/tramits.
El dies 25 i 26 es desenvoluparà l’ecodescoberta
“Benvingut a l’Horta de
Lleida”. Durant el cap de
setmana els productors
de l’Horta de Lleida obren
les portes de casa seva per
mostrar la seva feina i degustar els millors aliments.
Visita lliure amb vehicle
propi dins els horaris establerts. S’ofereixen també
rutes amb autobús amb
inscripció prèvia. Per participar a aquesta activitat,
que és gratuïta, cal fer la
reserva prèvia al telèfon
973 70 04 55 o inscriure’s
al web https://www.paeria.es/tramits. •••

28

El baríton internacional Àngel Òdena, a l’Auditori
La temporada de tardor de l’Auditori
Municipal Enric Granados s’obre amb
les actuacions del cor Geriona i del baríton internacional Àngel Òdena. Amb
el títol de “La veu feta emoció”, el cor
Geriona, amb la col·laboració del cor
Jove de l’Orfeó Lleidatà, oferirà el dissabte 27 de setembre, a les 19.00 h, un
concert ben especial i ple de sorpreses. El cor Geriona ha esdevingut un
dels cors més estimats de Catalunya
després del seu pas pel programa “Oh
happy day!” de TV3.
El diumenge 28 de setembre, a les
19.00 h, el baríton Àngel Òdena i el
pianista Marco Evangelisti oferiran
el “Concert líric per a baríton i piano”.
Després de debutar al Metropolitan Opera House de Nova York amb
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l’òpera “Il Trovatore de Verdi”, la carrera
internacional d’aquest baríton ha adquirit una gran projecció en el món
de la lírica, on cada cop afronta rols i
repertoris nous. El programa inclou
una primera part amb cançó catalana i romances de sarsuela i una segona amb cançó italiana i àries verdianes, fent homenatge al compositor.
Abans del concert, el baríton compartirà amb el públic les seves experiències
musicals i estètiques. Les persones que
hi estiguin interessades podran mantenir una conversa informal amb Òdena el
26 de setembre, a les 19.30 h, dins del
programa d’activitats de l’Altra Biblioteca. La trobada comptarà amb la presència del professor del Conservatori, Francesc Jové. •••

MOSTRA D’ARTS ESCÈNIQUES
El Teatre Municipal de l’Escorxador
acollirà del 2 d’octubre al 13 de desembre la 23a Mostra d’Arts Escèniques Josep Fonollosa, que acull les
companyies de teatre, dansa i circ de
la ciutat de Lleida. Podeu consultar la
programació definitiva al web http://
cultura.paeria.es/ca/artsEsceniques/
escorxador/programaciovigent. •••
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12a Portes Obertes
a La Panera

“H20 LAB” AL MUSEU
DE L’AIGUA DE LLEIDA
El Museu de l’Aigua de Lleida ofereix un espai educatiu, que amb el
nom “H2O lab” permet el coneixement i la pràctica d’experiments
senzills per descobrir les propietats
de l’aigua, un espai de contes i llibres
sobre l’aigua i ampolles en blanc
per dissenyar la nostra pròpia marca
d’aigua.
L’espai, que és obert fins al 29 de
setembre, en l’horari de La Canadiense (de dimarts a divendres de 10.00 a
14.00 h) és d’accés lliure. Està dirigit
principalment a les famílies que visiten el museu i que, un cop han vist
les exposicions permanents, volen
aprofundir en els secrets de l’aigua.

Es tracta d’una activitat no guiada, sinó pensada per fer-se en
col·laboració entre infants i adults,
per descobrir junts aspectes nous de
l’aigua.
Aquesta és la primera experiència
del projecte “H20 lab”, que és el nom
del nou projecte educatiu del Museu
de l’Aigua dirigit a públic familiar.
Al llarg de l’any s’oferiran diverses
activitats per a famílies, un dels segments de públic més importants del
museu. Entre els objectius que persegueix destaquen despertar la creativitat i l’experimentació científica,
fomentar la consciència ambiental,
oferir uns espais de trobada intergeneracional i obrir el museu a totes les
edats. •••

El Centre d’Art La Panera celebra
fins al 5 d’octubre la 12a edició de
les Jornades de Portes Obertes, que
tenen l’objectiu de donar visibilitat
a les produccions artístiques i els
treballs generats per tots aquells
centres i entitats que durant el passat curs han seguit les propostes
pedagògiques de les exposicions
en curs.
Una part destacada d’aquesta acció és la mostra del procés de construcció i intervenció que s’ha fet
al solar del carrer Cavallers, 30-32
que, en el marc del projecte El Pati
Obert, ha transformat el solar situat
al costat de l’església dels Dolors,
en un espai comunitari. L’exposició
il·lustra com s’ha generat tota
l’acció amb informació, documentació i materials. A les jornades hi
participen 25 entitats amb els seus
projectes respectius. •••

Fotomaig’14
La Sala d’exposicions de Sant Joan acull del 24 de setembre al 12 d’octubre la mostra del XVI Concurs Fotomaig’14. L’exposició donarà a conèixer una selecció de
les imatges presentades al concurs dedicat a tot allò que
s’esdevé a Lleida durant el mes de maig. L’objectiu de Fotomaig és que els ciutadans i les ciutadanes participin
del caràcter popular i lúdic de la festa i de tot allò vinculat a la vida de la ciutat de Lleida durant el mes de maig.
L’exposició es pot veure de dimarts a divendres, de 18.00 a
20.00 h, i els diumenges, de 12.00 a 14.00 h. •••
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