
AGENDA 
I ACTIVITATS 
Universitat d'estiu 
Inici del curs de la Universitat 

d'estiu Un tali a les venes. Poesia 

de sang. 

Lloc: Centre cultural Les Monges, 

la Seu d'Urgell. 9.00 hores. 

Fira Tàrrega-Suport 
ala creació 2018 
Assaig obert de l'espèctacle 

Hippos, de Zum Zum Teatre i 

Quim Bigas. 

Lloc: Plaça del Carme, Tàrrega. 

19.00 hores. 

Fanalets de Sant 
Jaume 
Continua el programa d'actes de 

la Festa dels Fanalets de Sant Jau-

me amb l'ofrena de flors al patró 

(19.30) i la presentació de la no-

va edició dels Goigs en lloança a 

Sant Jaume (20.00). 

Lloc: Capella del Peu del Romeu. 

19.30 hores. 

Vols fer una pel·li? 
Es busquen directores, actors, ac-

trius i guionistes per fer un curt-

metratge. 

Lloc: Centre de rcursos juvenils, 

C/Palma, 6. Lleida. 9.00 hores. 

I EXPOSICIONS 
'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. 

'Més enllà del món' 
Mostra de documents sobre la li-

teratura fantàstica i ciència-ficció. 

Lloc: Biblioteca Pública de Lleida. 

Juliol i agost. 

'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 . 

'Arte, emoción, 

inclusión' 
Mostra de l'entitat solidària Ar-

rels Sant Ignasi amb obres realit-

zades pels seus usuaris dels pro-

grames de Tractament. 

Lloc: Galeria Indecor. C/General 

Brito, 23.19.30 hores. 

'Exili i retirada. 

Retrats anònims" 
L'aposta pictòrica de Guerrero 

Medina ens aproxima emocio-

nalment al drama de l'èxode, a la 

fractura i la ferida de l'exili. 

Lloc: Antiga capella de Torregros-

sa. 

'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. 

'Verdaguer segrestat' 
L'exposició abraça el període que 

va de la Segona República a l'inici 

de la Transició (1931-1977). A tra-

vés d'una recerca exhaustiva d'ar-

ticles periodístics i imatges. 

Lloc: Museu Comarcal de Cerve-

ra. Fins al 12 d'agost. 

'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 . 

'Cos social' 
Proposta audiovisual de Joan Mo-

rey que examina la construcció 

social del cos en la cultura con-

temporània occidental i el seu 

desencadenant en l'àmbit de la 

performance. 

Lloc: Centre d'Art la Panera. Fins al 

30 de setembre. 

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

ta catalana Maria Montes que in-

clou treballs de cal·ligrafia. 

Lloc: Centre d'Art la Panera. Fins 

al 30 de setembre. 

'La veu de la 
Noguera' 
L'exposició mostra la trajectòria, 

biografia i bibliografia de divuit 

autors/es de la Noguera. Roman-

drà oberta al públic fins a finals 

d'agost. 

Lloc: Biblioteca Margarida de 

Montferrat, Balaguer. Fins al 31 

d'agost. 

'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. 

'Caprici' 
Miguel Ibarbia presenta una se-

lecció d'olis de diferents formats. 

L'exposició mostra l'evolució en 

els tons de les seves obres. 

Lloc: Sala Montsuar de l'IEl. Fins 

al 22 dejul iol . 

El maquis al còmic 
Projecte divulgatiu que difon 

la història i la llita del maqui i la 

guerrilla antifranquista. 

Lloc: Ateneu Cooperatiu la Baula. 

Fins al 31 dejul iol . 

'Civilitzacions' 
Exposició de Sebastià Farré en 

què plasma elements quotidians 

i del carrer. 

Lloc: Galeria Espai Cavallers. Fins 

al 4 d'agost. 

Josep Guinovart 
La celebració com a revolta, 

compta amb un variat de gravats 

l'obra gràfica de Guinovart. 

Lloc: Antiga capella de Torregros-

sa. Fins al 28 dejul iol . 

'Presos polítics' 
Presos polítics a l'Espanya con-

temporània inclou 24 fotografies 

en blanc i negre de rostres pixe-

lats de presos polítics a Espanya. 

Lloc: Museu de la Noguera, Bala-

guer. Fins al 30 dejul iol . 

Robert Martí Ripoll 
Exposició pictòrica de l'obra de 

Robert Martí Ripoll. 

Lloc: Castell del Remei, Penelles. 

Fins al 30 dejul iol . 
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