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AGEND
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. 

Nomad Festival 
Trobada cultural que gira al vol-

tant de la gastronomia i la cultura. 

Lloc: Cervera. Durant to t el dia. 

Trobada Motard 
La matinal s'iniciarà a les 9.00 ho-

res amb un esmorzar, seguirà amb 

una ruta turística per la comarca i 

finalitzarà amb el dinar popular. 

Lloc: Les Borges Blanques. 9.00 

hores. 

Anellament d'ocells 
Taller per estudiar i observar les 

espècies que habiten al Parc de la 

Mitjana. 

Lloc: Parc de la Mit jana. 9.30 ho-

res. 

Instawalk 
#PedroloTàrrega 
Tàrrega proposa una descoberta 

dels indrets de la ciutat lligats a 

l'obra de Pedrolo. La cita s'adreça 

als usuaris d'instagram. 

Lloc: Cafeteria Ateneu de Tàrrega 

(plaça del Carme). 10.30 hores. 

I CONCERTS 
Coral Xiroia 
La formació actua a la festa de fi 

de curs de la coral Vallfogonina. 

Lloc: Església de Vallfogona. 

19.00 hores. 

II 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 

A 

dejul iol. 

'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 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 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 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 dejul io l . 

'Els primers trets de 
Francesc Boix' 
L'exposició ens permet copsar la 

vida al Front del Segre durant l'es-

tada del fotògraf a 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. 

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. 
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