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Un Dodge 3.700 GT,
al Roda Roda
El Museu de l’Automoció
Roda Roda exposa com a
peça protagonista d’aquest
trimestre un vehicle de fabricació espanyola de l’any
1975, un Dogde 3.700 GT
automàtic. El 1971, Chrysler
España, SA, després d’uns
anys de fabricació del model Dodge Dart, va crear el
Dodge 3.700, que no tenia
correspondència amb els
models
nord-americans
existents, amb fars rodons
dobles i una òptica posterior completament diferent, amb un aire molt més
esportiu per davant i una
mica més europeu en les
seves òptiques posteriors.
El motor era de 6 cilindres
en línia, de 3,7 litres i 165 cv.
Va haver-hi dues versions, la
“3.700”, que portava el canvi al volant i un únic seient
al davant, i la “3.700 GT”,
més esportiva, amb seients
independents i consola.
S’hi afegeix una versió automàtica a partir de 1973,
que és el model exposat al
museu.

El gran saxofonista Jerry Bergonzi actua a l’Auditori
L’Auditori Municipal Enric Granados acollirà el dijous 16 d’abril, a les 21.30 h,
l’actuació de Jerry Bergonzi, considerat
per molts com el millor saxofonista de
les últimes dècades, i de Perico Sambeat
(a la foto), el jazzman espanyol amb més
reconeixement internacional. Els dos músics estaran acompanyats per dos instrumentistes de qualitat inqüestionable, com
l’organista Renato Chicco i el bateria Andrea Michelutti.
El jove pianista rus Talgat Kurmankulov
interpretarà el divendres 17 d’abril, a les
20.30 h, obres de Chopin, A. Scriabin i R.
Schumann. Talgat ha estat premiat en di-

L’horari del Roda Roda
és de dimarts a dissabte,
d’11.00 a 14.00 h i de 17.00
a 20.00 h, i diumenges i
festius, d’11.00 a 14.00 h.
L’entrada és gratuïta. El
Roda Roda ofereix visites
guiades gratuïtes al museu,
cada quart dissabte de mes,
per aprofundir i tenir una
visió diferent dels vehicles
exposats. •••
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ferents concursos internacionals de gran
prestigi. El pianista aconsegueix un repertori molt ric i variat, i totes les seves actuacions són rebudes amb gran entusiasme
pel públic.
El dissabte 18 d’abril, a les 20.00 h, es
podrà gaudir de l’espectacle “Flamenc a
l’Auditori”. La cantaora Manuela Cordero
oferirà un ampli repertori dels pals del flamenc que inclou els cants mes bàsics, com
la Soleá i la Seguiriya, alguns cants ja en
desús com la Mariana, Cantiñas i Alegrías
de la seva terra natal, cants rítmics i difícils
com les Bulerías i Tangos, o els cants més
rancis com las Tonás i Martinetes. •••

HOMENATGE A LA CARTA
Roberto Olivan i Enclave Arts del Moviment posaran en escena el 10 d’abril, a
les 21.00 h, a l’Escorxador l’obra “A place
to bury strangers” (a la foto). El 17 d’abril,
a les 21.00 h, i el dia 18, a les 20.30 h,
Microscopía i Jomi Oligor interpretaran
l’obra “La máquina de la soledad”, un homenatge a la carta com a objecte. •••
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Lleida Camina

identificar els cants i les vocalitzacions
de les espècies d’ocells més comunes
a la plana de Lleida. El curs comptarà
amb sortides al camp per practicar
l’escolta i aprendre el per què, quan
i com canten els ocells; quins són els
més característics, etc.

Lleida Camina ha iniciat les sortides
programades per al 2015. La Coordinadora Lleida Camina, formada per
diverses entitats interessades en la
promoció de l’esport i l’exercici saludable, ha previst més de vint caminades durant aquest any. Les sortides
són temàtiques i combinen l’esport
i la salut amb aspectes culturals, lúdics i familiars. Els caminants poden
gaudir de la natura, del patrimoni
urbanístic i de l’esport. L’Ajuntament
de Lleida participa en el programa
Lleida Camina. El calendari es pot
consultar al web www.cel.cat.

Finalment, el diumenge 3 de maig, a
les 11.00 h, tindrà lloc l’ecodescoberta
“Descobrim l’Horta de Lleida: visita
als horts ecològics de Rufea i collita
d’hortalisses de temporada”. Durant la
visita es coneixerà de primera mà què
vol dir produir de manera ecològica
i es tindrà la possibilitat de collir les
hortalisses d’aquesta temporada. Inscripció on line gratuïta a www.paeria.
es/tramits. •••

El 12 d’abril tindrà lloc la Marxa
Popular del Segrià, amb tres recorreguts de 14, 21 i 32 km (www.marxa.
cat). El 19 d’abril se celebrarà la Marxa per la Pau a Lleida, amb sortides
a Lleida des de Camp de Mart (www.
muasc.es). Finalment, el 26 d’abril
està programada la Caminada de la
Cursa Popular de Balàfia, de 10 km,
amb sortida i arribada al Centre Cívic
de Balàfia. •••

DESCOBRIR LA CIUTAT INTEL·LIGENT
El programa d’Ecoactivitats proposa
l’ecodescoberta “Benvinguts a Lleida
smart green city”, una ruta per conèixer
alguns exemples de ciutat intel·ligent
que existeixen a Lleida, com ara un edifici nou fet totalment de fusta, unes cases
que s’escalfen amb la calor del subsòl
(geotèrmia) o una plaça que recull les aigües de la pluja per regar la seva pròpia
vegetació. L’activitat gratuïta tindrà lloc
el diumenge 12 d’abril, a les 11.00 h. Inscripció on line a www.paeria.es/tramits.
El dissabte 18 d’abril, de 9.00 a 13.00
h, es farà un taller d’iniciació pràctica a
l’hort d’autoconsum, a càrrec de Marc
Olomí, màster en Agricultura Ecològica. El dissabte 25 d’abril, de 9.00 a 13.00
h, es desenvoluparà un curs per poder

750 ANYS DE LA PAERIA
La Llotja acollirà el 12 d’abril, a les 19.00 h, la representació de
l’obra teatral “Crims”, amb motiu de la commemoració dels
750è aniversari de la Paeria. L’Ajuntament de Lleida organitza aquest espectacle que recrearà esdeveniments i conflictes
succeïts a la ciutat en l’època medieval abordant temàtiques
universals que connecten passat i present. L’obra, dirigida
per Ramon Molins i escrita conjuntament amb Pau Castells
(Zum Zum Teatre), s’inspira en judicis reals recollits en els “Llibres de Crims”, conservats a l’Arxiu de la Paeria i celebrats al
conegut popularment com el Tribunal de Coltellades. •••
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