Cultura• Gener de 2019

Celebració dels 100 anys de la vaga de La Canadiense al Museu de l’Aigua
• Fins al maig es pot veure a l’equipament l’exposició informativa del conflicte social i el 16 de març es farà una visita guiada a la mostra

El 16 de febrer, de les 10 a les 13 h, es desenvoluparà la sortida “Camarasa, inici de la
vaga” per conèixer de primera mà l’embrió
de la vaga amb una visita als llocs on va succeir: la central hidroelèctrica de Camarasa.
La sortida inclou la visita a les instal·lacions
actuals i a l’exposició “Camarasa 19171923”, que ofereix un recorregut exhaustiu
per les obres de la presa i pels fets de la
vaga. Inscripcions al telèfon 973 21 19 92.

Obres de la central hidroelèctrica de Camarasa (1917). © Arxiu del Museu de l’Aigua

E

l Museu de l’Aigua de Lleida commemora els 100 anys de la vaga de La
Canadiense –un conflicte social de
l’any 1919 que va comportar grans avenços
laborals que perduren avui– amb un seguit
d’activitats.
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Fins al maig es pot veure al Campament
de La Canadiense l’exposició informativa
de l’aturada laboral “100 anys de la vaga
de La Canadiense”, a partir de la cronologia
dels fets succeïts a Camarasa i a Barcelona,
amb referències a Lleida.

El 16 de març, a les 18 h, tindrà lloc la visita guiada “100 anys de la vaga de La Canadiense”. Adreçada al públic en general, estarà centrada en els fets del conflicte social, a
partir de les exposicions del campament de
La Canadiense de Lleida.
D’altra banda, la vaga de La Canadiense
s’ha inclòs en les activitats educatives que el
Museu de l’Aigua ofereix relacionades amb
el tema: la visita guiada “La força de l’aigua”
i el taller experimental “L’energia de l’aigua”
durant els mesos de gener a abril. •••

Gener de 2019 •

Cultura

La programació de La Temporada inclou 76 espectacles de gener a juny
• Destaquen els concerts d’Ainhoa Arteta, José Cura, Mayte Martín, Ara Malikian, Love of Lesbian, Antonio Orozco o Els Pets

L

a programació d’arts escèniques i
música de La Temporada, que unifica
l’oferta cultural del Teatre de La Llotja,
l’Auditori Municipal Enric Granados i el Teatre Municipal de l’Escorxador, constarà de
gener a juny de 76 concerts i espectacles
(teatre, dansa, circ, cabaret, òpera, musicals
i espectacles familiars).

Flors de Barcelona i el Teatre de La Llotja
de Lleida; “Qui ets?”; “Los bancos regalan
sandwicheras y chorizos”; “La pell escrita”;
“Déjà vu”; “Diàleg infinit”, i “Tot va bé si acaba bé”. Dels concerts destaquen les actuacions d’Ainhoa Arteta amb l’Orquestra Sim-

fònica Carmera Musicae, José Cura dirigint
l’Orquestra Simfònica Julià Carbonell de les
Terres de Lleida, l’Orquestra Simfònica del
Vallès amb el pianista Nikolai Kuznetsov,
Mayte Martín, Ara Malikian, Love of Lesbian, Antonio Orozco o Els Pets. •••

Dins dels grans espectacles es podran
veure “Moby Dick”, amb Josep M. Pou; “La
importància de ser Frank”, producció del
Teatre Nacional de Catalunya i La Brutal;
“Maremar”, de Dagoll Dagom; “La família
Addams”; “Jane Eyre”, amb Ariadna Gil i
Abel Folk, i “El llibertí”, també amb Abel Folk
i Àngels Gonyalons.
Quant als espectacles especials, hi ha
“El metge de Lampedusa”; “Troia, una veritable odissea”;“Escrit en l’aire”, amb Cesc
Gelabert i l’artista Valère Novarina; “La niña
gorda”; “Flamingos”, primera coproducció
de dansa contemporània del Mercat de les

Els actors de l’obra “La importància de ser Frank”. © La Llotja
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