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Dimarts, 13 de febrer del 2018

MUSEUS
LLEIDA
TURÓ DE LA SEU VELLA. 973 230 653.
www.turoseuvella.cat.
MUSEU DE LLEIDA DIOCESÀ I COMARCAL.
Sant Crist, 1. 973 283 075.
DIPÒSIT DEL PLA DE L’AIGUA. Múrcia,
10. 973 211 992.
MUSEU DE L’AIGUA. Av. Miquel Batllori,
s/n. 973 211 992.
MUSEU DE L’AUTOMOCIÓ RODA RODA.
Santa Cecília, 22. 973 212 635.
MUSEU D’ART JAUME MORERA. Major,
31. 973 700 419.
MUSEU D’ART MORERA. Exposicions
temporals. Av. Blondel, 42. 973 700 419.
MUSEU HISTÒRIC MUNICIPAL. Pl. Paeria,
I. 973 700 394.
CENTRE D’ART LA PANERA. Pl. de la Panera,
2. 973 262 185 / 973 700 399.
CASTELL DELS TEMPLERS. Turó de
Gardeny, s/n. 973 700 319.

COMARQUES
AGRAMUNT. Fundació Espai Guinovart.
Pl. del Mercat s/n. 973 390 904.
AGRAMUNT. Casa Museu de Poesia Visual
Lo Pardal. Pl. del Pare Gras, 5. 973 390 718
/ 973 391 089.
ALMACELLES. Museu d’Arquitectura i
Urbanisme Josep Mas Dordal. Pitàgores,
2. 973 742 001.
ARTESA DE LLEIDA. Museu Local
Arqueològic. Castell, 3, 973 167 162.
ARTESA DE SEGRE. Museu del Montsec.
Carnisseries, 5. 973 400 013.
BALAGUER. Museu de la Noguera. Pl.
Comtes d’Urgell, 5. 973 445 194.
BASSELLA. Museu de la Moto. Ctra.
C-14, km 134. 973 462 731.
LES BORGES BLANQUES. Parc Temàtic de
l’Oli. n-240 km 71. 973 140 018.
CASTELLDANS. Museu de l’Oli i del Món
Rural. Empit, 9. 973 120 002.
LA CENTRAL DE CAPDELLA. Museu
Hidroelèctric de Capdella. Carrer Únic
s/n. 973 663 001.
CERVERA. Museu Comarcal de Cervera.
Major, 115. 973 533 917.
COLL DE NARGÓ. Museu dels Raiers. Carrer
del roser s/n. 973 383048/636 417678
COLL DE NARGÓ. Museu dels Dinosaures
sala límit k-t. Carrer de la Unió, 10. 973
383048/636 417678
ESTERRI D’ÀNEU. Ecomuseu de les Valls
d’Àneu. Camp, 20-24. 973 626 436.
GERRI DE LA SAL. Museu de Gerri. Pl. Àngel
Esteve, s/n. 973 662 040.
GÓSOL. Museu Picasso. Pl. Major, 1. 973
370 035.
GUISSONA. Museu Eduard Camps. Pl.
Vell-Plà, 1. 973 551 414.
ISONA. Museu de la Conca Dellà. Museu,
7. 973 665 062.
LINYOLA. Museu Pedrós. Salmerón, 11.
973 575 084.
LLESSUI. Ecomuseu Els Pastors de la Vall
d’Àssua. Escoles de Llessui s/n. 973 621 798.
MOLLERUSSA. Espai Cultural dels Canals
d’Urgell. Av. Jaume I, bajos. 973 603 997.
MOLLERUSSA. Museu dels Vestits de Paper.
Ferrer i Busquets, 90-92. 973 606 210.
EL PONT DE CLAVEROL. Museu dels Raiers.
Únic, s/n. 973 681 493.
PONTS. Museu Francesc Boncompte. Av.
Catalunya, 11. 973 460 085.
PUJALT. Museu de les Papallones de
Catalunya. 973 620 743.
SALÀS DE PALLARS. CIAC. Botigues-museu.
De les Escoles, 2. 973 676 266 / 973 676 003.
LA SEU D’URGELL. Museu Diocesà d’Urgell.
Pl. del Deganat, s/n. 973 353 242.
SOLSONA. Museu Diocesà i Comarcal. Pl.
Palau I. 973 482 101.
TÀRREGA. Museu Comarcal de l’Urgell.
Major, 11. 973 312 960.
EL TARRÒS. Centre d’Interpretació President
Lluís Companys. C-53, s/n. 973 570 233.
TREMP. Museu Comarcal de Ciències
Naturals. Passeig del Vall, 13. 973 653 470.
TUIXÉN. Museu de les Trementinaires. Pl.
Serra del Cadí, s/n. 973 370 030.
VIELHA. Museu dera Val d’Aran. Major,
26. 973 641 815.

AVUI RECOMANEM

Concert Minjae Back,
pianista guanyador
del Ricard Viñes
20.00

LLEIDA.
AUDITORI E.
GRANADOS. 6 €

L’Auditori rep de nou el pianista Minjae
Back. Nascut a Corea del Sud i actualment estudiant de piano a la Universitat de les Arts de Berlín, va resultar
guanyador de la tercera categoria en
la primera edició del Ricard Viñes Piano
Kids and Youth. Malgrat la seua joventut, es va enfrontar a un repertori de
gran virtuosisme i l’actuació va enlluernar el públic, amb obres vertiginoses
com el vals Mephisto de Liszt o la sonata Appassionata de Beethoven, que li va
valer el primer premi.

CONFERÈNCIES

08.00

17.30

LLEIDA. SALA ALFRED PERENYA.

Un total de catorze emissores se sumen a la celebració del Dia Mundial
de la Ràdio a Lleida, emetent dotze
hores en directe des de la sala Alfred
Perenya, amb la col·laboració d’estudiants del ram de la UdL i de l’institut La Caparrella. El públic interessat
està convidat a assistir a qualsevol
programa que s’emeti.

08.00

PONTS. A. FONT DE VALLDANS I PL. PLANELL.

Lo Ranxo de Ponts
Des de la matinada, cada calder
s’anirà acomodant a la seua foguera, per començar la cocció del ranxo,
una operació que durarà fins al migdia. En paral·lel obre el Mercat Gastronòmic del Ranxo; al migdia, les
autoritats visiten la festa, i hi haurà
sardanes amb la cobla orquestra La
Principal de la Bisbal. A les 14.00 comença la festa gastronòmica, amb
la benedicció i el repartiment del
ranxo. Tarda de concert i a les 23.00,
ball amb la mateixa orquestra, La
Principal de la Bisbal. 10 €.

El Pallars celebra la Guixa

EXPOSICIONS I GALERIES
MUSEU D’ARQUITECTURA JOSEP MAS DORDAL. ALMACELLES. PITÀGORES, 2.

Isidre Puig i Boada. Exposició monogràfica, amb esbossos originals,
maquetes i material gràfic sobre l’arquitecte, un deixeble de Gaudí que
va deixar la seua singular empremta a les esglésies de Sant Joan de
l’Erm, Térmens, el Pont de Suert i el Sagrat Cor de Balaguer, entre d’altres. Pot visitar-se fins al 15 de febrer.
ESPAI GUINOVART. AGRAMUNT. PL. DEL MERCAT, S/N.

Guinovart. Cos, percepció i resistència. Mostra peces que comparteixen la singular expressió de la corporeïtat del pintor, amb traços,
ferotges de vegades, que generen obres potents. Fins al 17 de febrer.
MUSEU DE LA NOGUERA. BALAGUER. PL. DEL MUSEU.

El retrat de la mirada. Francesc Borràs. La mostra reuneix l’essència
local a través de la mirada de l’autor. Visitable fins al 25 de febrer.
QUIOSC GALLERY. TREMP. PG. PARE MANYANET, 34.

Escultures de Ramon Clapers. Fins al 21 de març.
FUNDACIÓ MARGUERIDA DE MONTFERRATO. BALAGUER. C/ PERE III.

Quan bado res no pesa. Reuneix una col·lecció de fotografies de Joan
Fontcuberta. Oberta fins al dia 20 d’abril.
FUNDACIÓ SORIGUÉ. LLEIDA. ALCALDE PUJOL, 2 BIS.

Oscar Muñoz: des/materialitzacions. Mostra que observa l’exploració de la fixació de la imatge en un suport, que evidencia la fugacitat
en el temps i en la memòria. Fins al 17 de juny.
FUNDACIÓ VALLPALOU. LLEIDA. ROGER DE LLÚRIA, 2.

D’això, no me’n sé estar. Exposicióde Vall Palou, comissariada per Glòria Bosch, i textos del poeta Jaume Pont. Fins al 2 de juliol.

La tradicional festa de la Guixa d’Isona s’expandeix a altres poblacions
del Pallars, en què aquest migdia
es repartirà el dinar popular cuinat
amb productes carnis derivats del
porc, llegums i altres ingredients
propis de l’hivern. Prèviament, el
punt de trobada d’aquesta festa del
programa de Carnaval serà el lloc on
es cuini, durant tot el matí, l’apetitós plat, en grans calders sustentats
per les corresponents fogueres. A
Isona és costum que el Rei Carnestoltes presideixi el procés de cocció
i els escolars visitin la zona amb un
repertori de cançons referents a la
festa, que són versions d’altres temes populars. A la tarda, se celebra
un ball i la festiva crema del Carnestoltes. Preus populars.

13.00

SOLSONA. PL. DEL CAMP I S. POLIVALENT.

Correfoc i ball de disfresses
Al migdia, aperitiu popular a base
d’aiguardent, figues, coca i vi blanc,
a Solsona, que segueix celebrant el
seu arrelat Carnaval. A les 20.00 h,
correfocs amb la colla de diables La
Xera i, després de sopar, ball de disfresses amb l’orquestra Nova Saturno i concert Band The Rock a la sala
Polivalent.

SALUT

17.45

CERVERA. ESCOLA JAUME BALMES.

‘Anem al supermercat’
Dins del programa d’alimentació
i hàbits de vida saludables Nereu,
la infermera Sala Ribera proposa la sortida Anem de compres (al
Caprabo) en una sessió pràctica
d’aquest mateix cicle dirigit a les
famílies d’escolars.
Obra de Jordi Bresolí, a la col·lectiva d’Espai Cavallers.

39

LLEIDA. RECTORAT DE LA UDL.

Dia Mundial de la Ràdio

ISONA (PLAÇA) I TREMP (PL. CAPDEVILA).

CASTELLS
I nformació i reser ves al telèfon:
973 402 045. www.castellsdelleida.com
CASTELL DE MONTSONÍS (Noguera).
CASTELL DE MONTCLAR (Urgell).
CASTELL DE FLOREJACS (Segarra).
CASTELL DE LES PALLARGUES (Segarra).
CASTELL DE MUR (Pallars Jussà).
CASTELL DE VICFRED (Segarra).
CASTELL D’ARBECA (Garrigues).

FESTES

08.00
El pianista Minjae Back, guanyador del Ricard Viñes.

GUIA

Periodisme a Mèxic

La UdL acull la conferència, amb
col·loqui posterior Mèxic. Periodisme
sota amenaça, que pronunciarà el
periodista de Sinaloa Martín Durán
Romero, acollit temporalment a Catalunya a través del programa de
refugi Taula per Mèxic.

18.00

CERVERA. AUDITORI MUNICIPAL

Intel·ligència emocional
La intel·ligència emocional: de la
teoria a la pràctica és el títol de la
conferència de l’experta Maria Navarrete, dins del programa de l’Aula
d’Extensió Universitària.

19.00

LLEIDA. RECTORAT DE LA UDL.

Economia i societat
L’exconseller i actual professor de la
Universitat Pompeu Fabra Andreu
Mas-Colell dissertarà sobre Els reptes econòmics del moment, una conferència organitzada per Aspros.

19.30

LLEIDA. AULA MAGNA DE L’IEI.

‘Dona i Ciència’
La secció de Ciències Experimentals,
Matemàtiques i Tecnologies organitza la conferència Dona i Ciència,
que pronunciarà l’experta Montse
Alsina, dins del Dia de la Dona i de
la Ciència, que celebra l’entitat.

LLETRES

18.00

LLEIDA. BIBLIOTECA PÚBLICA. R. ARAGÓ, 10.

Ingmar Bergman
Trobada del grup de Cinema, per
comentar i debatre entorn de la filmografia del guionista i director de
teatre i cine suec Ingmar Bergman,
director, entre altres pel·lícules, de
Maduixes silvestres, La font de la donzella i Fanny i Alexander.

MÚSICA

20.00

LLEIDA. ESCOLA DE MÚSICA L’INTÈRPRET.

Moderna i molt femenina
Sota el lema Les dones en la música,
l’escola L’Intèrpret celebra la Setmana Musical, amb conferències,
concerts i projeccions. Avui ofereix
el concert Música moderna molt femenina, amb els combos de música
moderna de l’escola.
Envieu els actes d’agenda a:
cercle@segre.com.
Més informació a
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TXEMA MARTÍNEZ || LES CENDRES

privat

Pàmias 80

l’ascensor

Disfressa
original a Tremp

A

principis i s’enceta una transcendència
hir Jordi Pàmias va rebre
que cada dia que passa es fa més i més
un homenatge en motiu dels
imprescindible.
seus flamants 80 anys, un acte
I amor, també, als altres, en forma de
que se suma a altres reconeigenerositat perpètua, uns dies dins dels
xements que el poeta de Guissona ha
quals s’obre una escletxa quan cal per
rebut al llarg dels darrers lustres, tot i
dirimir una idea i compartir-la, o comque aquest té un gust diferent. Vuitanta anys és una xifra fins a la qual pocs
partir una música, o un vers, o un títol
poetes s’enfilen, potser perquè tendim
memorable, o una sobretaula tranquil·la
a portar una vida de moral desordenai plena de salts d’un nom a un altre, en
la llarga llista de noms que es queden i
da i salut minvant, de tant com la mald’altres que, malauradament o gràcies
tractem (si se’m permeten la broma i el
a Déu, se’ns en van de la memòria, tan
maleït tòpic). Pàmias abandera potser Pàmias ens ha
capritxosa sempre, i tan sàvia. I tampoc
la tendència contrària al dictamen de
oblidarem l’amor al país, insubornable,
l’autocàstig. Ell ens ha ensenyat, en- ensenyat l’amor
ja d’antic i atàvic, i l’amor a aquesta nostre tantes coses, a estimar. A estimar a aquesta nostra
en general. A estimar-se a un mateix i maltractada,
tra maltractada, menystinguda i superba
cuidar-se. A estimar l’ofici, après a còllengua, la dels nostres avantpassats,
que ens parlen a crits des dels seus llipia d’anys, hores, minuts, asseguts amb menystinguda i
llibres a les mans i bolis i llapis i llibre- superba llengua
bres i des dels records d’uns temps que
tes i diccionaris i proses i versos, molts
per força i per responsabilitat hem de
versos, propis i aliens, sotmesos implamillorar. I l’amor a la terra. Estimar la
cablement a l’arrasador de la moral i del sentit comú, terra, el teu passat, els teus morts, la teva infància, els
a la veritat, a la bellesa, en un vaivé sentimental que paisatges que van forjar-te a ferro, tot allò que prefidóna i rep, i es va transformant a l’uníson, fluctuant gura, silent, el teu futur. Tot això hem compartit amb
amb el temps, igual que un ritme de clepsidra. Ja no el mestre Pàmias. I tot això que seguirem compartint,
sabem d’on prové la magnitud de l’estètica que hem en la complicitat del temps. Amb ell, hem après a estriat per llegir i escriure i viure i on acaben els nostres timar el temps. A estimar.

ACN

Al Carnaval de Tremp
hi va haver una disfressa que va cridar
l’atenció perquè era
el primer cop que es
veia: un noi anava
vestit com el professor de l’institut de la
localitat Manel Riu a
l’anar a declarar acusat d’un delicte d’odi
contra les forces públiques després de
l’1-O. La disfressa incloïa la mateixa barba, un abric semblant
i fins i tot un volum
corporal similar al
del protagonista. Va
ser molt comentada i
aquesta vegada no hi
va haver problemes.

Una pregunta
que no agrada
L’exdiputada de la
CUP, Mireia Boya, va
fer a Lleida la roda de
premsa prèvia a declarar davant el jutge
amb gran desplegament de mitjans
estatals. Un li va preguntar en castellà si
acataria la Constitució i després responsables de premsa de
la CUP el van criticar.

la imatge
del dia

Jordi Pàmias
El poeta de Guissona
va rebre ahir a l’IEI un
emotiu homenatge de
la societat civil
lleidatana amb
motiu del vuitantè aniversari.

Pere Pané
Aquest jove invident
lleidatà ha aconseguit
proclamar-se campió
d’Espanya sub-20
de salt de llargada en la categoria paralímpica.

Laura Colàs
Aquesta jove lleidatana de 26 anys, investigadora de l’IRB,
estudia amb ratolins
com reduir en les
persones les seqüeles
produïdes per l’ictus.

La neu i la pedra
s’acarnissen
amb el trànsit
La neu va arribar a zones
de la Segarra i l’Urgell i
va causar problemes a
l’Eix, tallat durant una
hora. Així mateix, una
gran pedregada a Tarragona va provocar talls a
l’AP-7 i l’A-7 (a la foto).
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María Elósegui
Setanta eurodiputats
demanen que es revoqui el seu nomenament per al Tribunal
de Drets Humans si
no rectifica les declaracions homòfobes.

