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Cens d’ocells aquàtics
a la Mitjana
Dins del programa
d’ecoactivitats, el dissabte 24 de gener, de 9.00 a
13.00 h, tindrà lloc el cens
d’ocells hivernants al Parc
de la Mitjana. L’activitat,
que és gratuïta, permetrà
identificar i censar ocells
aquàtics presents a les
zones humides de l’espai
natural protegit. Abans
de sortir al camp, hi haurà
una sessió teòrica per presentar les principals espècies que es poden trobar.
Aquesta activitat forma
part del Cens Internacional d’Ocells Aquàtics i es
fa simultàniament a tota
Europa amb la intenció de
fer el seu seguiment global. Cal inscriure’s al web
www.paeria.es/tramits.
D’altra banda, el dissabte 7 de febrer es desenvoluparà el curs “Rastres i
petjades de fauna a la neu”,
a càrrec de David Guixé,
biòleg del Centre Tecnològic Forestal i expert en
fauna. En zones nevades
de muntanya l’observació
de rastres obre un ventall
de possibilitats per estudiar la fauna existents i el
seu comportament per
mitjà de detalls difícils de
captar en altres entorns
(tipus de pas, alimentació, hàbits, etc.).. Preu: 20
euros. Inscripció a www.
paeria.es/tramits. •••
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Aquarel·les de Joaquín Ureña a l’Espai Cavallers
Amb motiu dels 40 anys de trajectòria
artística de l’artista lleidatà Joaquín Ureña i dels 10 anys de la Galeria Espai Cavallers, fins al 31 de gener es pot visitar
l’exposició “El llibre pla al cap de 40 anys”.
La mostra de Joaquín Ureña consta de
96 aquarel•les originals d’escenes quotidianes de la ciutat de Lleida, un treball
que ha quedat recollit en el llibre Mirar
Lleida, publicat l’abril del 2014 per Pagès Editors. L’exposició es complementa
amb altres quadres d’interiors d’aquest
mestre de l’aquarel•la. Les obres d’Ureña
fan un recorregut visual per la Lleida
més urbana de la mà de la sensibilitat
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amb què s’atansa el pintor a cada detall
de la nostra ciutat.
Enguany es compleixen quaranta anys
de la primera exposició individual de
l’aquarel•lista Ureña –al Casino Cultural
d’Almeria, el 1974–. Des d’aleshores, ha
fet 65 exposicions individuals per tot Espanya i ha pres part en més de 100 mostres col•lectives de pintura.
L’exposició es pot visitar els dimarts
i els dimecres, de 17.30 a 20.30 h, i de
dijous a dissabte, d’11.30 a 13.30 h i de
17.30 a 20.30 h. •••

“AMB L DE LARA”
La Panera acull el 17 de gener el
taller d’artista “Amb L de Lara”, amb
Lara Costafreda. Després de gaudir de
la mostra “Where dreams are made”,
les famílies podran observar el que
la il•lustradora mostrarà a partir de la
il•lustració i també podran saber com
es dibuixa una fàbrica de desitjos. •••
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Teatre per als infants

EL PIANISTA SERGEI YEROKHIN, AL 20è ANIVERSARI DE L’AUDITORI
L’Auditori Enric Granados acollirà el
diumenge 11 de gener, a les 19.00 h,
l’espectacle “Font d’aigua viva”, la desena edició de la Cantata de Nadal, organitzada per la Camerata Sant Cugat,
que ha estat composta per Albert Guinovart sobre poemes de Jordi Pàmias
i que comptarà amb la col•laboració
especial de l’actriu Marta Angelat.
Vint anys després, el prestigiós pianista Sergei Yerokhin torna a l’Auditori,
on va actuar en el concert inaugural
de la infraestructura cultural l’any
1995. El dissabte 17 de gener, a les
20.30 h, Yerokhin presentarà un atractiu programa amb obres de Schubert,
Beethoven i Chopin.

Dins del cicle de concerts familiars,
el dissabte 24 de gener, a les 19.00 h,
es podrà gaudir de l’espectacle “Lleida Òpera. Hop! Peripècia!”, perquè
els infants descobreixin l’òpera.
El divendres 30 de gener, a les
20.30 h, Daniel Claret (violoncel) i
Néstor Bayona (piano) donen al públic una oportunitat única d’escoltar
la integral de les cinc sonates per a
violoncel i piano de Beethoven.
Finalment, el dissabte 31 de gener,
a les 20.30 h, la formació orquestral
de l’Escola Superior de Música de
Catalunya interpretarà la cinquena
simfonia en do menor de Mahler. •••

El Teatre Municipal Julieta Agustí acull el 10 de gener, a les 12.00 i
a les 18.00 h, i l’11 de gener, a les
18.00 h, la representació de l’obra
“La nena que vivia en una capsa de sabates”, a càrrec de Zum
Zum Teatre. El Teatre Municipal de
l’Escorxador serà l’escenari el 16 de
gener, a les 20.30 h; el 17 de gener,
a les 18.00 h, i el 18 de gener, a les
12.00 h, de l’obra “Pinocchio”, de
la Cia. La Baldufa, una imaginativa
reflexió a l’entorn de valors com
l’educació, l’esforç, la responsabilitat i la sinceritat.
El dia 24 de gener, a les 20.30 h,
es podrà veure a l’Escorxador la
representació de “Llibert”, un relat
que parteix d’una memòria que a
vegades es trenca, i a cops s’inventa
a si mateixa. Finalment, el 31 de gener, a les 12.00 i a les 18.00 h, Festuc
Teatre representarà al Teatre Municipal Julieta Agustí “La mongetera
màgica”. •••

VISITA A “LA MIRADA DEL DEMIÜRG”
Amb el títol de “Dues visions sobre Lluís Trepat”, el Museu d’Art Jaume Morera ofereix el diumenge 25 de gener, a les 12.00 h, una visita guiada gratuïta a l’exposició
“La mirada del demiürg”, de Lluís Trepat. Paral·lelament
a la mostra, l’artista Jordi Jové compartirà amb els assistents la seva visió sobre l’obra de Lluís Trepat. D’altra
banda, s’ofereixen gratuïtament, després de la concertació horària prèvia, visites comentades per a grups.
L’exposició antològica dedicada a la figura i l’obra de Lluís
Trepat es pot veure fins a l’1 de març. •••
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