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Agenda
Exposició del POUM a
l’Escola d’Art
L’Escola Municipal d’Art
Leandre Cristòfol acull fins
al 15 de gener de 2015
l’exposició de l’avanç del
Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Lleida
(POUM) per tal que els ciutadans i les ciutadanes, les
entitats i les associacions
puguin fer les corresponents propostes, observacions i al•legacions al projecte presentat.
La mostra consta de
36 panells que contenen
informació, plànols i propostes, a més de dues
pantalles que projecten
la documentació gràfica i
escrita i les presentacions
que s’estan duent a terme.
L’exposició, a més de
poder visitar-la presencialment a l’Escola Municipal
Leandre Cristòfol, també
es pot veure virtualment
al web www.paeria.cat. A
més de la mostra, també
s’han editat 2.000 tríptics
que contenen la informació de model de ciutat, objectius estratègics,
dades significatives de la
proposta de l’avanç i intervencions destacades.

Jornada de portes obertes a l’Arxiu Arqueològic de Lleida
L’Arxiu Arqueològic de Lleida organitza el diumenge 14 de desembre
una nova jornada de portes obertes
perquè els lleidatans i les lleidatanes
descobreixin els tresors del patrimoni arqueològic de la ciutat. Les visites
guiades seran a les 11.00 h i a les 12.30
hores i s’ofereixen gratuïtament.
L’activitat permet fer un recorregut
històric de la ciutat de Lleida a través
del patrimoni que es conserva de diverses excavacions. Inclou material
des de l’època de la Ilerda romana fins
a l’actualitat, amb les actuacions que
s’han fet a la Seu Vella o la Suda, entre
d’altres.
Amb la proposta “Retalls de la nostra història”, l’Arxiu Arqueològic mos-

L’horari de la mostra
és de 10.00 a 14.00 h i de
18.00 a 20.30 h. •••

28

La Paeria • Ajuntament de Lleida

tra peces destacades com el mosaic
restaurat de les termes romanes localitzades al carrer Cardenal Remolins,
restes de muralles, esglésies, banys
andalusins o de la presó medieval.
Per apuntar-se a la jornada de portes
obertes s’ha de trucar al 973 22 26 41
(de 10.00 a 13.00 h) o enviar un correu a
vinearxiuarqueologic@paeria.es. També
es poden concertar visites prèviament
en altres dies i horaris. La visita es dirigeix a tots els públics, grans i petits.
L’Arxiu Arqueològic de Lleida és situat
a l’equipament Albarès, a l’avinguda
Fontanet, 26, al mateix edifici que
l’escola bressol i la ludoteca del barri de
la Bordeta, i es va obrir al públic per les
visites el 15 de setembre passat. •••

ACCÉS GRATUÏT A L’ARBORÈTUM
L’Arborètum de Lleida celebrarà el 7 de
desembre una jornada d’accés gratuït
de 10.00 a 17.00 h. El jardí botànic s’ha
consolidat entre els espais de la ciutat
més visitats, atès que ofereix propostes
per a diferents tipus de públic, ja sigui
familiar, acadèmic o de lleure, i fusiona
recerca i divulgació i, alhora, sensibilitza
dels valors de la biodiversitat. •••
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Flea Market Lleida

ELS GRANS CLÀSSICS DEL
SEGLE XIX, A L’AUDITORI
Dins de la temporada de tardor de
l’Auditori Enric Granados, el divendres 12 de desembre, a les 20.30 h, el
públic podrà gaudir de l’espectacle
“La banda i els clàssics”, en què la Banda Simfònica Unió Musical de Lleida
es posa al servei dels grans clàssics
del segle XIX amb la interpretació
d’algunes obertures que han marcat
la història de l’òpera i de l’opereta.
El dissabte 20 de desembre, a
les 20.00 h, el Cor de de Cambra de
l’Auditori Enric Granados i Pastorets
Rock afronten el repte d’interpretar
nadales tradicionals amb les versions
més modernes que ja coneixem de
Pastorets Rock.

Amb el títol de “Música i dansa”,
el diumenge 21 de desembre, a les
19.00 h, la Banda Municipal de Lleida i la companyia de dansa Montse
Miret de Balaguer posen en escena
un espectacle en què la música tradicional es barreja amb la dansa per
felicitar tots els assistents les festes
nadalenques.
I el dissabte 27 de desembre, a les
21.00 h, arriba el tradicional Festival
de valsos i danses, amb l’Orquestra
Simfònica del Vallès. El concert vol
ser un homenatge a l’enginy i al bon
humor, vol ser un joc, vol ser generador de somriures a escala planetària!
D’altra banda, el 2 de desembre, a
les 18.30 h, tindrà lloc el VIII Concert
de Nadal del Club Banyetes. •••

El Flea Market Lleida, el mercat vintage de segona mà, tindrà
lloc cada primer dissabte de mes
a l’entorn del Mercat del Pla. En
aquest espai es poden trobar objectes singulars, música, roba o
complements, entre d’altres. Les
persones que estiguin interessades
a posar-hi parada poden contactar
amb els organitzadors per mitjà
del web http://mercatdelpla.com/
torna-el-flea-market-lleida.
El Flea Market és una de les iniciatives impulsades dins de la zona
Districte Mercat del Pla per situar el
Centre Històric com a punt neuràlgic de la ciutat, com ho havia estat
fa uns anys. El projecte pretén potenciar aquest barri per mitjà del
patrimoni, la cultura o el comerç,
entre d’altres. L’Ajuntament de Lleida aposta per l’activitat comercial
del Centre Històric i hi promou activitats perquè esdevingui un espai
de trobada per a la ciutadania. •••

Pi de la Serra, al Cafè del Teatre
El Cafè del Teatre acull el desembre un ampli ventall de concerts entre els qual destaquen els d’Andrea
Motis&Juan Chamorro Group —a la foto— (dia 8, a les
20.30 h), i el de Pi de la Serra (dia 18, a les 22.00 h). L’artista
més indòmit de la Nova Cançó presenta el seu nou espectacle “Dues Tasses”, una obra on es pot copsar la seva evolució compositiva des dels inicis fins les darreres cançons.
Per a més informació podeu consultar els webs http://
cultura.paeria.cat i www.cafedelteatre.com. •••
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