Agenda Cultural

AGENDA
POSA’T LA GORRA

Fa cinc anys va entrar en
funcionament un programa
d’anellament per estudiar
els ocells presents al Parc de
la Mitjana i conèixer la seva
evolució. Les pròximes sessions amb un anellador professional tindran lloc el 13
de març i el 17 d’abril, a partir de les 9.30 h. Informació i
inscripcions al 973 70 04 55
o a l’e-mail infosostenible@
paeria.cat. •••

La Festa del “Posa’t la gorra” de l’associació
AFANOC arribarà el 28 de febrer a la Seu Vella
de Lleida, de les 10 a les 14 h, en el marc de
la campanya per sensibilitzar la societat i donar a conèixer l’existència del càncer infantil
i, alhora, aconseguir més recursos per tirar
endavant els projectes i els programes previstos per l’entitat per millorar la qualitat de
vida dels infants malalts i les seves famílies.
Amb la compra de la gorra, que té un
preu de 7 euros i ha estat dissenyada per la
il·lustradora Roser Capdevila, s’accedeix gratuïtament a la festa, que tindrà activitats lúdiques com ara tallers, actuacions esportives
i música. La triatleta Eva Ledesma i la patinadora Mònica Gimeno presentaran l’acte, que
tindrà com a convidat estrella Àlex Màrquez,

pilot de Moto2. Qui no pugui assistir al gran
dia festiu, pot adquirir el complement en línia. Per facilitar l’accés a la Seu Vella, hi haurà
servei de bus gratuït de les 9.30 a les 14.45 h,
des del pont de la Universitat. •••

L’OBRA DE CAMBRA D’ENRIC GRANADOS, A L’AUDITORI

El divendres 4 de març, a les 20.30 h, el
pianista José Menor interpretarà l’obra de
cambra d’Enric Granados. Aquest concert vol
retre homenatge al desenvolupament del
compositor en el terreny cambrístic, incorporant també obres tan conegudes i interpretades com el “Trio”.

El dijous 17 de març, a les 20.30 h, es desenvoluparà un recital de cant i piano, que
estarà íntegrament dedicat al Lied català,
i amb motiu de l’ any Granados la segona

CAFÈ CURT
El Cafè del Teatre de l’Escorxador de Lleida acull el darrer dimecres de cada mes,
a les 21.30 h, sessions de
curtmetratges de temàtica
variada. Podeu consultar la
programació al web de Cafè
Curt
www.cafedelteatre.
com/cafecurt. Entrada gratuïta. •••

L’Auditori Municipal Enric Granados acull el
dissabte 27 de febrer, a les 20.30 h, el concert
del grup de pop-rock Obeses, que presentarà a la ciutat el seu tercer disc acompanyat de
la Banda Municipal de Lleida i d’un cor mixt.

El dissabte 12 de març, a les 18.30 h, Quixoteràpia oferirà un concert molt esbojarrat.
L’Orquestra Simfònica del Vallès i la pianista
Tomoka Shigeno, guanyadora del Concurs
Internacional Ricard Viñes, seran els protagonistes el 13 de març, a les 19.00 h, d’un
concert en què s’interpretarà la “Simfonia
Italiana de Mendelssohn”, que el director titular Rubén Gimeno encendrà amb un esclat
de vida, i la “Rapsòdia sobre un tema de Paganini op.43 de Rakhmàninov”.

ANELLAMENT
D’OCELLS

part li serà dedicada exclusivament amb una
mostra de dos vessants de la seva creació,
cançons en català i en castellà. La primera
part és una successió de tres generacions
de compositors lligats entre ells per la relació professor-alumne. El nexe entre les dues
parts del concert el trobem en Lamote de
Grignon que comparteix amb Granados una
bona relació musical i el moviment cultural
del Modernisme de principis del segle XX.
La Banda Simfònica Unió Musical de Lleida
(foto J. A. Romero) interpretarà el divendres
18 de març, a les 20.30 h, “Zarzuela”. La sarsuela és un gènere musical que alterna parts
parlades i cantades amb preludis i intermedis orquestrals de factura brillantíssima. •••

‘NYAM NYAM’
El Centre d’Art La Panera
acull fins al 22 de maig l’exposició “Seguir el fil”, que
ofereix un recorregut per
descobrir diverses textures
que es poden reconèixer
al tacte. Del 21 de març
al 22 de maig es pot veure la mostra “Nyam Nyam.
Nyamnyam. Perquè hi haurà
un dia que no podrem més,
i llavors ho podrem tot”. .•••
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