
I ACTIVITATS 
La Comanda de 
Gardeny 
Visita històrica guiada a la Pode-

rosa Comanda de Gardeny. 

Lloc: Castell dels Templers de 

Gardeny, Lleida. 21.00 hores. 

Xavier Baró 
El cicle A cau d'orella finalitza 

amb el recital Xavier Baró canta 

Arthur Rimbaud, a càrrec del mú-

sic lleidatà. 

Lloc: Bar Gilda. 20.30 hores. 

Laberint de Pañis a 
Castellserà 
Activitat inclosa en la programa-

ció Dijous Bojos, quatre sortides 

en les que es pretenen potenciar 

les experiències positives d'estiu. 

Dirigit a joves d'entre 16 i 30 anys. 

Lloc: Sortida a les 18.30 al Camp 

d'Esports. Arribada a les 23.30. 

I CONCERTS 
Walkin' Roots i 
Pasqual & Desnatats 
Concert dins del festival 'Caragols 

i marinada' del duet Walkin' Ro-

ots i del tr io Pasqual & Els desna-

tats. 

Lloc: Jardins de l'Associació Alba, 

Tàrrega. 21.00 hores. 

Sergi Blanch 
Concert del cantautor barcelonès 

en el marc de 'Nits al Novum'. 

Lloc: Bar Novum, Tàrrega. 22.00 

hores. 

Càtedra Emili Pujol 
Música de cambra dins del XXXVIII 

Curs de Música de Cervera. 

Lloc: Paranimf de la Universitat, 

Cervera. 22.00 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 
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la duresa i l'aspror de la comarca. 

Lloc: Museu Comarcal de l'Urgell, 

Tàrrega. Fins al 19 d'agost. 

'Dones dibuixades' 
Sis autores d'avui revisiten Núria 

Pompeia, pionera en l'art de di-

buixar la dona, la seva discrimi-

nació, i els absurds de la vida en 

general. 

Lloc: Biblioteca Pública, Lleida. 

Fins al 10 de setembre 

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

teratura fantàstica i ciència-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. 

'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. 

'La lliçó de 
Diògenes' 
Més de trenta obres sota un nexe 

comú que són les idees del filòsof 

grec Diògenes. 

Lloc: Centre d'Art La Panera. Fins 

al 2 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 fins a fi-

nals 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. 

365 Street Portraits 
Projecte fotogràfic en construc-

ció, que fa Mario Aguilar durant 

el 2018, que consisteix a realitzar 

un retrat fotogràfic cada dia a la 

ciutat de Lleida. 

Lloc: Centre de recursos juvenils 

La Palma. Fins al 31 de juliol. 

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

OCIO

1914

Diario

474 CM² - 45%

1185 €

42

España

26 Julio, 2018


