
AGENDA 
I ACTIVITATS 
Hotel Transilvania 
El Centre Cultural de Mollerus-

sa acull la projecció de la pel·lí-

cula Hotel Transilvania en dues 

sessions, una en versió catalana 

(17.30) i una altra en versió caste-

llana (19.45). 

Lloc: Centre Cultural de Mo-

llerussa. 17.30 i 19.45 hores. 

Cuina II 
Taller d'elaboració de plats diver-

tits i saludables, que dura tota la 

setmana fins el dia 27 i dirigit a jo-

ves d'entre 13 i 15 anys. 

Lloc: Centre de recursos juvenils, 

C/ Palma, 6.10.00 hores. 

Iniciació a la 
fotografia 
Curs per aprendre les eines bà-

siques per treure més partit a la 

teva camera reflex. 

Lloc: Centre de recursos juvenils, 

C/Palma, 6. 19.00 hores. 

Batucada amb la 
banda Retocada 
Vols formar part de la Batuca-

da amb més història de Lleida? 

Adreçat a totes les edats (els 

menors de 12 anys, han d'anar 

acompanyats d'un adult que tam-

bé hi participa). 

Lloc: Parc Tecnològic de Gardeny. 

20.00 hores. 

I EXPOSICIONS 
'Oscar Muñoz: des/ 
materializaciones' 
Exposició amb les obres més re-

presentatives del colombià. 

Lloc: Museu de la Fundació Sori-

gué. Fins al desembre. 

'Josep M. Miró i 
Rosinach' 
Exposició monogràfica Josep M. 

Miró i Rosinach, el pintor de la 

Segarra, amb obres que recullen 

la duresa i l'aspror d'aquesta co-

marca. 

Lloc: Museu Comarcal de l'Urgell, 

Tàrrega. Fins al 19 d'agost. 

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

teratura fantàstica i ciéncia-ficció. 

Lloc: Biblioteca Pública de Lleida. 

Juliol i 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 que permet 

conèixer dos autors coetanis que 

varen testimoniar una època, 

Narcís Dauder i Ricard Duran. 

Lloc: Museu d'Arquitectura i Ur-

banisme. Almacelles. Fins el 29 

de juliol. 

'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' 
Mostra monogràfica sobre l'artis-

ta francès Zeso WF, un dels artis-

tes més influents del grafitti. 

Lloc: Espai Cultural Sala B, Pene-

lles. Fins al desembre. 

'Verdaguer segrestat' 

L'exposició abraça el període de 

1931 a 1977, a través d'una re-

cerca exhaustiva d'articles perio-

dístics i imatges. 

Lloc: Museu Comarcal de Cerve-

ra. Fins al 12 d'agost. 

'Cos social' 
Proposta audiovisual de Joan Mo-

rey que examina la construcció 

social del cos en la cultura con-

temporània occidental. 

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. 

Els maquis al còmic 
Projecte divulgatiu que difon la 

història i la lluita dels maquis i la 

guerrilla antifranquista. 

Lloc: Ateneu Cooperatiu la Baula. 

Fins al 31 de juliol. 

'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 de juliol. 

'Presos polítics' 
La mostra Presos polítics a l'Es-

panya contemporània inclou 24 

fotografies en blanc i negre de 

rostres pixelats de presos polítics 

a Espanya. 

Lloc: Museu de la Noguera, Bala-

guer. Fins al 30 de juliol. 

Robert Martí Ripoll 
Exposició pictòrica de l'obra de 

Robert Martí Ripoll. 

Lloc: Castell del Remei, Penelles. 

Fins al 30 de juliol. 

'La lliçó de 
Diògenes' 
La mostra, produïda pel Centre 

d'Art Tecla Sala i comissariada 

per Àlex Mitrani, reuneix més de 

trenta obres d'artistes catalans 

contemporanis, de generacions 

i perfils molt diferents, sota un 

nexe comú que són les idees del 

filòsof grec Diògenes. 

Lloc: Centre d'Art La Panera. Fins 

al 2 de setembre. 

365 Street Portraits 
Projecte fotogràfic en construc-

ció, que Mario Aguilar realitza du-

rant tot el 2018 i que consisteix a 

realitzar un retrat fotogràfic cada 

dia a la ciutat de Lleida. El pro-

jecte, que aquest mes acaba de 

complir la meitat del repte mar-

cat, intenta documentar gràfica-

ment als ciutadans i ciutadanes. 

Lloc: Centre de recursos juvenils 

La Palma. Fins al 31 de juliol. 
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