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AGENDA

CITROËN BX GTI 16V AL MUSEU RODA RODA
AGENDA JOVE

El Museu de l’Automoció Roda Roda exposa
com a peça del trimestre un Citroën BX GTI
16V. Aquest vehicle es va fabricar entre 1987
i 1992 i va ser el Citroën de sèrie més ràpid
dels produïts durant el segle XX. Portava un
motor de 4 cilindres en línia, de 1.905 cm³ i
16 vàlvules. Donava una potència de 164,7
CV que li permetia passar de 0 a 100 km/h en
7,8 segons i assolia una velocitat màxima de

218,8 km/h a 6.800 rpm. Destacava pels seus
frens de disc en els 2 eixos, parts plàstiques
en la seva carrosseria (capot, porta i alguns
reforços), i la suspensió hidropneumàtica,
amb possibilitat de 3 posicions d’alçada.

L’Agenda Jove per a l’estiu es
pot consultar al web www.
paeria.cat/joventut. La nova
publicació inclou les setmanes temàtiques d’audiovisual week, esports, setmana
científica i art urbà. També
hi ha —entre altres activitats— vetllades astronòmiques, sessions de tècniques
de circ, actes a les piscines
municipals, patinatge al velòdrom, un concurs de relats
i un camp de treball urbà a
càrrec d’Unesco Lleida. •••

El Roda Roda és obert de dimarts a dissabte, d’11 a 14 h i de 17 a 20 h. Els diumenges i
festius, d’11 a 14 h. Entrada gratuïta. •••

PLA DE L’AIGUA
MATERIAL FÍLMIC DELS AMERICANS QUE VAN DEFENSAR LA REPÚBLICA
El Centre d’Art La Panera acull fins
al 16 d’octubre “Wanderlust”, que és
un recull de l’obra comercial gràfica
de Marta Cerdà des del 2008 fins al
2015. El terreny que explora l’artista
es troba a la frontera que separa la
il·lustració de la tipografia. Una mirada al seu treball eclèctic és el mateix
que perdre’s en un mapa geogràfic i
temporal: lletres que et transporten
a l’era americana del Far West, als neons de la costa oest, a les filigranes de ferro
forjat que decoren els balcons de Barcelona,
a un saló de ball dels anys vint i de tornada a
un concert experimental de hip hop.
Les mostres “Què en sap, la història, de
mossegar-se les ungles”, de Francesc Torres,
i “Troquel”, de Santiago Ydáñez, es poden
veure fins al 31 de gener de 2017. L’exposició
planteja un diàleg entre dos artistes i dues
obres. D’una banda, Francesc Torres presenta
una videoinstal·lació que parteix d’un material fílmic i fotogràfic inèdit de la biblioteca
de la Universitat de Nova York procedent de
la donació de Harry Randall, fotògraf i càmera de la Brigada Lincoln, la unitat de voluntaris americans que van viatjar a Espanya per
defensar la República durant la Guerra Civil.
Aquest material es va filmar el 1937 i el 1938,

cobreix diversos fronts de guerra —Zona
Centre (Guadalajara), Terol i l’Ebre—, i hi apareixen personatges rellevants, com Ernest
Hemingway, la periodista Martha Gellhorn i
Vladimir Copic, comandant de la XV Brigada,
dins de la qual es trobava integrada la Brigada Lincoln. D’altra banda, Santiago Ydáñez
mostra una sèrie de pintures de gran format
que fixen, aprofundeixen i amplifiquen moments puntuals del document fílmic. Foto:
Francesc Torres. Fotograma (Terol) de la pel·
lícula rodada per Harry Randall, 1937-1938.
Fins al 25 de setembre es pot gaudir del
projecte expositiu “Mons (im)possibles”, que
reuneix obres de les col·leccions DKV i del
Museu Morera, a partir del fons generat en
les nou edicions de la Biennal d’Art Leandre
Cristòfol, organitzades per La Panera. •••

El Museu de l’Aigua organitza cada dissabte i diumenge, de 12 a 14 h, la visita
gratuïta al Dipòsit del Pla
de l’Aigua. Iniciat l’any 1784
i acabat 8 anys més tard, és
subterrani i és cobert per sis
voltes de canó, que reposen
sobre 25 pilars. El Pla de l’Aigua és al carrer Múrcia, 10.
Més informació: www.museudelaiguadelleida.cat. •••

CAMINADA PEL
CAMÍ DE SANT
JAUME

En el marc del projecte “Lleida Camina”, el 22 de juliol
se celebrarà la XI Caminada
nocturna del Camí de Sant
Jaume, amb un recorregut
de 8 km. La sortida, a les
21.30 h, serà a la capella
del Peu del Romeu i l’arribada a l’ermita de Butsènit.
Organitza: Centre Excursionista de Lleida. Tel. 973 24
23 29. E-mail: cel@cel.cat. •••
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