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DOMINGO 2 DE JUNIO DE 2019

AGENDA
Amb imatges de gran format, recursos audiovisuals i obres amb
volum, l’artista Sebastià Caus estableix un diàleg entre els ametllers i el paisatge.
Lloc: Capella de la Mare de Déu
de l’Incendi, Cervera. Fins al 30
de juny.

ACTIVITATS
Fira de la Mel
Vuitena edició de la fira que té
com a temàtica central la mel.
A més, s’aplegaran diversos artesans i productors agroalimentaris.
Lloc: Abella de la Conca, Pallars
Jussà.

‘Mitologia i natura’
Exposició amb 38 obres, entre
pintures i escultures, de l’artista
fuster Evelí Adam.
Lloc: Castell del Remei, Penelles.
Fins al 30 de juny.

Aplec del Caragol
Cloenda de la festa amb la concentració de colles, matinal d’espectacles infantils (Aplec XS,
11.00), concurs de tast a cegues
per a penyistes (Espai San Miguel,
12.00), ball de vermut amb la Xaranga Tocabemolls (Plaça Central,
13.30), i fi de festa amb la Charangada XL (Plaça Central, 18.00).
Lloc: Camps Elisis. Lleida.

Triatló Bunker i La
Land Art
Cursa i caminada de muntanya
pensada per a gaudir dels paisatges que envolten els pobles
de Foradada, Rubió i Montsonís.
En paral·lel, també se celebra la
quarta edició del festival La Land
Art.
Lloc: Foradada, la Noguera.

Benvinguts a Pagès
Cap de setmana de portes obertes a les explotacions d’arreu de
la demarcació per conèixer i tastar els productes agraris del territori.
Lloc: Diferents pobles de la demarcació de Lleida.

‘Vicenç Altaió, els
ulls fèrtils’

Vermut rumbero d’Er Taqueta a la penya Ullà
de l’Aplec amb el seu disc ‘Nascut carrincló’
El grup Er Taqueta, format per Xavier Fernández (veu) i Jonathan Galeano
(guitarra) posarà el toc musical a la cloenda de l’Aplec del Caragol, a partir de les
12.30 hores, amb la celebració del vermut rumbero on descarregaran el repertori
del seu darrer disc ‘Nascut carrincló’. Foto: Tony Alcántara.

Cuina Silvestre
Tallers i mostres sobre cuina silvestre, a càrrec d’Els Corremarges. Es necessita inscripció prèvia.
Lloc: Cal Sinén, Estany d’Ivars i Vila-sana.

CONCERTS

Concurs de paelles

Cant coral

Nova edició del concurs organitzat per l’Associació Amics del Terrall.
Lloc: Jardins del Terrall, les Borges Blanques. De les 11.00 a les
20.00 hores.

Concert de la coral La Lira de Torres de Segre per celebrar el seu
90 aniversari.
Lloc: Església Parroquial, Torres
de Segre. 18.00 hores.

Nova Tàrrega
La revista de Tàrrega celebra els
seus 75 anys amb una gran festa i
l’actuació del grup The Standars.
Lloc: Jardins de la Societat Ateneu, Tàrrega. 11.30 hores.

Taller d’estil
En el marc de la 10a Fira d’Oficis i
menestrals de Rialp, se celebra el
taller La primera impressió. Una
imatge val més que 1.000 paraules?, a càrrec de Sònia Morell.
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament de Rialp. 17.00 hores.

Jove Orquestra de
Ponent
La JOP torna als escenaris de la
mà del director Antoni Lajara,
amb un repertori ple de sorpreses al concert La JOP fa primavera.
Lloc: Auditori Municipal Enric
Granados. 19.00 hores.

EXPOSICIONS
‘Imatges per creure’
Produïda pel MUHBA i el Museu
de Lleida explica, amb 140 gra-

vats del lleidatà Antoni Gelonch,
la reforma protestant i les guerres de religió al s. XVI a Europa.
Lloc: Museu de Lleida. Fins al 30

de juny.

‘Cinema i emocions’
Cinema i emocions. Un viatge a
la infància, realitzada per la Caixa i La Cinémathèque française,
repassa, a través de 230 peces, la
relació del cine amb la infància.
Lloc: CaixaForum Lleida. Fins al
21 de juliol.

‘Benvinguts a Palm
City’
Toni Prim homenatja les palmeres
amb aquesta exposicio que compta amb 300 fotografies.
Lloc: Espai Cavallers. Fins al 5 de
juny.

‘Poesia concreta.
Joan Brossa’
Dins dels actes de l’Any Brossa,
l’exposició Poesia concreta. Joan
Brossa, Josep Iglésias del Marquet, Guillem Viladot. Petite Galerie, Lleida 1971, és considerada
primera exposició de poesia experimental de l’Estat espanyol.
Lloc: Fundació Viladot ‘Lo Pardal’.
Agramunt. Fins al 6 de juliol.

‘Sakura, una mirada
d’aquí a l’Orient’

Produïda per la Fundació Vallpalou i amb la col·laboració
d’Arts Santa Mònica de Barcelona, la mostra aplega els 27
llibres que l’artista va realitzar
amb diferents artistes.
Lloc: Fundació Vallpalou, Lleida.
Fins al 27 de setembre.

Leonardo Torres
Quevedo
L’exposició Leonardo Torres Quevedo. Enginyer, científic i inventor
apropa la figura d’un dels creadors espanyols més importants
del segle XX, inventor, entre altres, dels dirigibles o els telefèrics.
Lloc: Centre de Cultures i Cooperació Transfronterera de la UdL.
Fins al 26 de juny.

‘I am able’
Quim Vilamajó, fill del conegut fotògraf Jesús Vilamajó, presenta el
seu projecte artístic, documental
i participatiu que vol trencar barreres, tòpics i prejudicis, i incidir
en l’imaginari col·lectiu sobre el
paper que les persones amb discapacitat poden jugar.
Lloc: Sala Marsà-Casa de Cultura,
Tàrrega. Fins al 2 de juny.

‘Els artistes van
amb tractor’
Exposició de l’artista de les Borges
Blanques, Sara Boldú, que mostra
com les feines del camp esdeven
art quan s’observen des del cel.
Lloc: Centre de la Cultura de l’Oli,
la Granadella.

‘No pintar-hi res’
Exposició d’homenatge a l’artista
Benet Rossell amb un conjunt de
les seves obres.
Lloc: Museu d’Art Jaume Morera.
Fins al 29 de setembre.

