
I ACTIVITATS 
Nit oberta 
Un centenar d'establiments co-

mercials obriran fins a mit janit i 

oferiran promocions i activitats 

paral·leles. 

Lloc: Lleida. 

Ruta de la Tapa 
Quarta edició de la Ruta de la Ta-

pa, sota el concepte Food Explo-

rers. 

Lloc: 61 establ iments de Lleida. 

240 anys de l'Escola 
d'Arts Ondara 
Recull fotogràfic i documental 

que mostra la trajectòria de l'Es-

cola d'Arts i Oficis de Tàrrega. 

Lloc: Museu Comarcal de l'Urgell 

(carrer Major, 11). 20.00 hores. 

'Painball' 
Assaig obert a càrrec de la com-

panyia Les Impuxibles. 

Lloc: Plaça Major, Tàrrega. 21.30 

hores. 

I CONCERTS 
Kalikenyo Rock 
Festival musical que gira al voltant 

de la cultura punk i antisistema. 

Lloc: Juneda, les Garrigues. Fins al 

9 de juny. 

I EXPOSICIONS 
Exposició 'Oscar 
Muñoz: des/ 
materializaciones' 
Exposició del colombià Oscar 

Muñoz amb les obres més repre-

sentatives de la seva trajectòria. 

Lloc: Museu de la Fundació Sori-

gué. Fins al desembre. 

'Ramon Pichot, 
D'Els Quatre gats a 
la Maison Rose' 
Itinerari vital i artístic per desco-

brir un dels noms destacats de la 

història de l'art català. 

Lloc: CaixaForum Lleida. Fins al 22 

deju l io l . 

'Agramuntophitecus' 
Amb mot iu del desè aniversari 

de la mor t de Josep Guinovart, 

el Museu de Lleida presenta un 

diàleg entre una vintena d'objec-

tes de les col·leccions del museu 

i una vintena d'obres de l'artista. 

Lloc: Museu de Lleida. Fins al 22 

de ju l io l . 

'À table' 
L'exposició reuneix algunes de les 

peces més representatives de la 

relació de Guinovart amb els ali-

ments a través d'un recorregut 

per les diferents disciplines amb 

les quals l'artista va tenir més 

contacte (pintura, escultura o di-

buix). 

Lloc: Espai Guinovart, Agramunt. 

Fins al 24 de juny. 

'Una veu rebel' 
Mostra bibliogràfica sobre Manu-

el de Pedrolo amb les publicaci-

ons més destacades de l'autor. 

Lloc: Rectorat de la Universitat de 

Lleida. Fins al 26 de juny. 

'New York Penelles' 
Exposició monogràfica sobre l'ar-

tista francès Zeso WF, un dels ar-

tistes més influents en el món del 

grafit i i el muralisme. 

Lloc: Espai Cultural Sala B, Pene-

lles. Fins al desembre. 

'Inventari general' 
Mostra amb prop de 200 obres 

de les col·leccions del Morera de 

diversos autors i èpoques. 

Lloc: Museu d'Art Jaume Morera. 

'La Barcelona dels 
anys 60' 
Exposició fotogràfica de Narcís 

Dauder i Ricard Duran. 

Lloc: Museu d'Arquitectura i Ur-

banisme. Almacelles. Fins el 29 

de ju l io l . 

'D'això, no me'n sé 
estar' 
Exposició a càrrec de l'artista de 

Víctor Sunyol (poeta) + Vall Palou. 

Lloc: Fundació Vallpalou, Lleida. 

Fins al 2 de ju l io l . 

'Els primers trets de 
Francesc Boix' 
L'exposició Els primers trets de 

Francesc Boix ens permet copsar 

la vida al Front del Segre durant 

l'estada del fotògraf a la zona. 

Lloc: Museu de la Noguera, Bala-

guer. Fins al 24 de juny. 

'Txernòbil: la ciutat 
del silenci' 
Impactant exposició fotogràfica 

que presenta la desoladora situa-

ció al vol tant de la central nuclear. 

Lloc: Biblioteca Josep Lladonosa 

d'Alguaire. Fins al 15 de juny. 

'Mimesi i metàfora' 
Exposició d 'homenatge al cientí-

fic lleidatà Pius Font i Quer. 

Lloc: Serveis Territorials Cultura a 

Lleida. Fins al 30 de juny. 

'Feminisme sense 
excuses' 
La mostra té 9 expositors a través 

dels quals el públic viatjarà per 

les reivindicacions i lluites per la 

igualtat entre dones i homes. 

Lloc: Biblioteca Cappont UdL. 

Fins al 12 de juny. 

Nostalgia 
Nostalgia tracta el sent iment 

d'acceptació i posterior felicitat 

que pertanyen al continu i impa-

rable transcurs del pas del temps. 

Lloc: Fundació Margarida de 

Mont ferrato, Balaguer. Fins al 18 

d'agost. 

Josep M. Miró i 
Rosinach 
Mostra de fotografies de gran 

qualitat, que constitueixen una 

finestra a les dècades dels 60 i 70 

del segle XX. 

Lloc: Insti tut d'Estudis llerdencs, 

Lleida. Fins al 17 de juny. 

'Paisatges del 
subconscient' 
Mostra de l'artsita lleidatà Miguel 

de Ibarbia. Hi ha dos temes que 

interessen plàsticament a Miguel 

de Ibarbia: Mímir, un gegant mi-

tològic i la Torre de Babel. 

Lloc: Castell del Remei, Penelles. 

Fins al 29 de juny. 

Juan Pérez 
Agirregoikoa 
El basc ofereix al Centre d'Art les 

exposicions: 38 de julio-37 de oc-

tubre i It's not you. It's me. 

Lloc: Centre d'Art La Panera. Fins 

al 10 de juny. 

'Del camp a la casa' 
Exposició sobre els pobles de la 

zona del canal de Catalunya i Ara-

gó. 

Lloc: Arxiu Històric de Lleida. 

Fins al 29 de juny. 

'Somiant en ponts' 
Exposició fotogràfica de Jorge 

Llorca on mostra les seves fantàs-

t iques instantànies. 

Lloc: Le Petit Atelier. Fins al 3 de 

jul iol. 

AGENDA 

'Mulïer', un espectacle de xanques que homenatja 
les dones amb dansa, poesia i moviment 
La companyia valenciana Maduixa representa avui a la plaça Esteve Cuito (21.00 
hores) el seu espectacle on exploren els límits físics amb la dansa, el moviment i la 
poesia. 'Mulïer' ha estat reconegut com a millor espectacle de carrer. 
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