
AGENDA 
I ACTIVITATS 
Festa Medieval 
Almenar celebra la Festa Medie-

val amb escenificacions teatrals 

per tota la vila amb escenaris 

d'època. 

Lloc: Almenar. 

Benvingut a Pagès 
Cap de setmana de portes ober-

tes en les explotacions d'arreu 

de Catalunya per veure de ben a 

prop d'on vénen i com elaboren 

els seus productes. 

Lloc: Castell del Remei, Penelles. 

De 10:30 a 13:30h i 16:30 hores. 

Santa Maria de 
Vallbona 
El monestir celebra avui que és 

el flamant guanyador de la terce-

ra edició del concurs 'Monument 

favorit dels catalans' amb una jor-

nada de portes obertes i visites 

guiades gratuïtes. 

Lloc: Monestir de Santa Maria de 

Vallbona. Des de les 11.00 hores. 

Vestim Segarra 
Presentació de la col·lecció de 

moda de l'Associació de Dissen-

yadores de la Segarra en un acte 

que reuneix patrimoni arquitectò-

nic i creacions de proximitat. 

Lloc: Montfalcó Murallat, Cervera 

19.00 hores. 

Galacticat 
Estrena dels films Knuckleball, Ju-

rassic World i Nit Golfa de Terror. 

Els Gipsy Jazz Quartet clouran les 

activitats amb un concert. 

Lloc: Cinemes Majèstic (avinguda 

de Catalunya, 54), Tàrrega. 20.00 

hores. 

'Gats' 
L'Acudit d'Alfarràs, en el seu 35è 

Aniversari, estrena aquesta obra 

teatral. 

Lloc: Pavelló Poliesportiu, Alfa-

rràs. 22.00 hores. 

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

pa de San Miguel, sota el concep-

te de Food Explorers. 

Lloc: 61 establiments de Lleida. 

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. 

Rai Ferrer 5 
El contrabajista Rai Ferrer musi-

ca la poesia de Fernando Pessoa, 

0 José Agustín Goytisolo. 

Lloc: Cafè del Teatre. 22.30 hores. 

1 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 

dejuliol. 

'Agramuntophitecus' 
Amb motiu del desè aniversari 

de la mort 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 

dejul iol . 

'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 de 

l'artista 

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 

grafiti 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. 

Exposició 'La 
Barcelona dels anys 
60 ' 

Exposició fotogràfica de Narcís 

Dauder i Ricard Duran. 

Lloc: Museu d'Arquitectura i Ur-

banisme. Almacelles. Fins el 29 

dejul iol . 

'Els primers trets de 
Francesc Boix' 
La mostra permet copsar la vida al 

Front del Segre durant l'estada del 

fotògrafa la zona. 

Lloc: Museu de la Noguera, Bala-

guer. Fins al 24 de juny. 

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

fic lleidatà Pius Font i Quer, amb 

obres de diferents artistes com 

Jordi Bresolí. 

Lloc: Serveis Territorials Cultura a 

Lleida. Fins al 30 de juny. 

'Feminisme sense 
excuses' 
Mostra on 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 sentiment 

d'acceptació i posterior felicitat 

que pertanyen al continu i impa-

rable transcurs del pas del temps. 

Lloc: Fundació Margarida de 

Montferrato, Balaguer. Fins al 18 

d'agost. 

Josep M. Miró i 
Rosinach 
L'exposició constitueix una fines-

tra a les dècades dels 60 i 70 del 

segle XX. 

Lloc: Institut d'Estudis llerdencs, 

Lleida. Fins al 17 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' 
de Jorge Llorca ens mostra les se-

ves fantàstiques instantànies. 

Lloc: Le Petit Atelier. 
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