
AGENDA 
I ACTIVITATS 
Ruta de la tapa 
Quarta edició de la Ruta de la Ta-

pa de San Miguel sota el concepte 

Food explorers. 

Lloc: 61 establiments de Lleida. 

Acte literari 
Joan Coscubiela presenta el seu 

llibre Empantanados. Una alter-

nativa federal al soviet carlista. 

Lloc: Llibreria Caselles. 19.00 ho-

res. 

Emili Pujol 
Projecció del documental Emili 

Pujol. El mestre dins del cicle que 

homenatja i reconeix l'obra i lle-

gat del compositor lleidatà. 

Lloc: Aula Magna de l'IEl. 19.30 

hores. 

Montserrat Abelló 
Homenatge a l'escriptora amb 

motiu del centenari del seu naixe-

ment. 

Lloc: Cafè del Teatre. 19.30 hores. 

Recital de poesia 
Dins del cicle de poesia A cau 

d'orella, recital a càrrec del poeta 

i traductor Feliu Formosa. 

Lloc: BarGilda. 20.30 hores. 

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 

de juliol. 

'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 

de juliol. 
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'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 disciplines amb les quals 

l'artista va tenir més contacte 

(pintura, escultura o dibuix). 

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. 

'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 . 

'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 dejul iol . 

'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 voltant 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. 

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. 

'Cine, papel y tijeras' 
Col·lecció que presenta 28 dio-

rames de l'artista basc Fernando 

Mircala inspirats en el món del 

cinema. 

Lloc: Sala Marsà, Tàrrega. Fins al 

24 de juny. 

UE Lleida 
Exposició que serveix per com-

memorar els 25 anys de l'ascens 

de la Unió Esportiva Lleida a la 

primera divisió. 

Lloc: Sala Manolo Calpe de la 

Fecoll. Fins al 30 de juny. 

'What a shitshow' 
Mostra de la dissenyadora i ar-

tista catalana Maria Montes que 

inclou treballs de cal·ligrafia, let-

tering o il·lustració. 

Lloc: Centre d'Art la Panera. Fins 

al 30 de setembre. 

La lliçó de Diògenes 
La mostra reuneix més de trenta 

obres d'artistes catalans sota un 

nexe comú que són les idees del 

filòsof grec Diògenes. 

Lloc: Centre d'Art la Panera. Fins 

al 2 de setembre. 

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: Institut d'Estudis llerdencs, 

Lleida. Fins al 17 de juny. 

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

de Ibarbia. 

Lloc: Castell del Remei, Penelles. 

Fins al 29 de juny. 

'Del camp a la casa' 
Mostra sobre els pobles de la zo-

na del canal de Catalunya i Aragó. 

Lloc: Arxiu Històric de Lleida. 

TURO DE LA SEU VELLA 
www. hi ros í u v e11 a. caí 

Hofírf d 'Mt iu {01/05 • 3 M 9 ) 

S e u Ve l l a 
De ¿marta a c-ssaole 
l t i . 0 0 - 1 9 . » 
Diumenges i fesllira 
1 0 . 0 0 - 1 3 . » 

C a s t e l l d e l R & i / L a S u d a 
De drrcarls a dissabte 
ÏIK30-14» HG.M -19.30 
Diuirmtgfls i F fs l i í r s 
IÍLM.15.» 

Dilluns lancal 

f ] 973 230 £53 

f ] luroiíuo-Élla 

Q @1unouLivella 

turóseuvelia 
£OMGMtMin&CIX L*(L IILij [ i J j f * 

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

AGENDA

1914

Diario

558 CM² - 53%

1396 €

38

España

14 Junio, 2018


