
AGENDA 

com un aparador públic de les 

reserves del Museu, que pretén 

mostrar el major nombre d'obres 

possible de les col·leccions del 

Museu. 

Lloc: Museu d'Art Jaume Morera. 

'New York Penelles' 
Mostra monogràfica sobre l'artis-

ta francès Zeso WF, un dels artis-

tes més influents del grafitti i el 

muralisme. 

Lloc: Espai Cultural Sala B, Pene-

lles. Fins al desembre. 

'Pulsions de vida' 
Exposició fotogràfica de Joan 

Carles Vilalta Riera, un artista de 

Seròs molt polifacètic que defi-

neix la seva obra en una "trilo-

gia d'acció": art (natura)-psicolo-

gia-ensenyança. 

Lloc: Hospital Arnau de Vilanova, 

Lleida, fins al 31 d'agost. 

El transport del 
material hidroelèctric 
Selecció de fotografies antigues 

de l'Arxiu Izard, que mostren com 

es van transportar, fa cent anys, 

les peces i grans màquines fins a 

les centrals hidroelèctriques del 

Pallars i de Seròs. 

Fin

za durant tot el 2018 i que consis-

teix a realitzar un retrat fotogràfic 

cada dia a la ciutat de Lleida. 

Lloc: Centre de Recursos Juvenils 

la Palma. Fins al 31 d'agost. 

'Objectes perduts' 
Proposta d'activitat familiar auto-

guiada en la qual, a través d'enig-

mes, pistes i preguntes, anireu 

descobrint curiositats d'algunes 

de les peces de la col·lecció del 

Museu. 

Lloc: Museu d'Art Jaume Morera. 

'María Montes. 
What a shitshow' 
Mostra de la dissenyadora i ar-

tista catalana Maria Montes que 

inclou treballs de cal·ligrafia i que 

romandrà oberta al llarg de l'es-

tiu. 

Lloc: Centre d'Art la Panera. Fins 

al 30 de setembre. 

Modelisme naval 
El Club modelisme de Tàrrega or-

ganitza una exposició de maque-

tes de modelisme naval, d'aero-

modelisme i d'automodelisme. 

Lloc: Castell del Remei, Penelles. 

Fins al 30 d'agost. 

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

biografia i bibliografia de divuit 

autors/es de la Noguera. 

Lloc: Biblioteca Margarida de 

Montferrat, Balaguer. Fins al 31 

d'agost. 

'Retalls i colors' 
Exposició sobre collage, compo-

sicions de retalls de roba papers, 

fils, teles i tot el que creu que hi 

pugui 'casar' bé, càrrec de l'artis-

ta Marina Dalmau. 

Lloc: Espai Macià, les Borges 

Blanques. Fins al 26 d'agost. 

'Més enllà del món' 
Mostra de documents sobre lite-

ratura fantàsca i ciència-ficció per 

endur-se en préstec. 

Lloc: Biblioteca Pública de Lleida. 

Fins al 31 d'agost. 

'La lliçó de 
Diògenes' 
Més de trenta obres amb el ne-

xe comú de les idees del filòsof 

grec Diògenes. Una producció del 

Centre d'Art Tecla Sala. 

Lloc: Centre d'Art La Panera. Fins 

al 2 de setembre. 

I ACTIVITATS 
'A 1 estiu l'or el 
busquem al riu' 
Activitat per donar a conèixer la 

recerca de partícules d'or a la lle-

ra del riu Segre. 

Lloc: Centre d'Interpretació de 

l'or del Segre, a Balaguer. 18.00 

hores. 

Visita al Dipòsit del 
Pla de l'Aigua 
Un espai històric, desconegut per 

a molts i que es pot visitar amb 

entrada gratuïta tots els caps de 

setmana. 

Lloc: Museu de l'Aigua, Lleida. De 

les 12.00 a les 14.00 hores. 

I CONCERTS 
La Pegatina 
Nit jove a Juneda amb l'actuació 

dels grups La Pegatina i La Cosa 

Nostra. 

Lloc: Pista Parc Alegria, a Juneda. 

24.00 hores. 

Doctor Prats 
El grup actuara en el marc de la 

festa de l'Aquelarre, junt amb Ita-

ca Band, Pastorets Rock i The Pink 

Goats entre d'altres. 

Lloc: Plaça Pius XII de Cervera. 

2.30 hores. 

I EXPOSICIONS 
'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. 

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

presentatives del colombià. 

Lloc: Museu de la Fundació Sori-

gué. Fins al desembre. 

'Dones dibuixades' 
Sis autores d'avui revisiten Núria 

Pompeia, pionera en l'art de di-

buixar la dona, la seva discrimina-

ció, i els absurds de la vida. 

Lloc: Biblioteca Pública, Lleida. 

Fins al 10 de setembre. 

'Inventari general' 
Aquesta exposició es planteja 

com un aparador públic de les 

reserves del Museu, que pretén 

mostrar el major nombre d'obres 

possible de les col·leccions del 

Museu. 

Lloc: Museu d'Art Jaume Morera. 

'New York Penelles' 
Mostra monogràfica sobre l'artis-

ta francès Zeso WF, un dels artis-

tes més influents del grafitti i el 

muralisme. 

Lloc: Espai Cultural Sala B, Pene-

lles. Fins al desembre. 

'Pulsions de vida' 
Exposició fotogràfica de Joan 

Carles Vilalta Riera, un artista de 

Seròs molt polifacètic que defi-

neix la seva obra en una "trilo-

gia d'acció": art (natura)-psicolo-

gia-ensenyança. 

Lloc: Hospital Arnau de Vilanova, 

Lleida, fins al 31 d'agost. 

El transport del 
material hidroelèctric 
Selecció de fotografies antigues 

de l'Arxiu Izard, que mostren com 

es van transportar, fa cent anys, 

les peces i grans màquines fins a 

les centrals hidroelèctriques del 

Pallars i de Seròs. 

Lloc: Museu de l'Aigua, Lleida. 

Fins al desembre. 
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Exposició 'Caçadors 
de mirades' 
Mostra fotogràfica que recopila 

imatges de grans dimensions de 

persones de la Vall Fosca entre els 

anys 1936 i 1965. 

Lloc: Museu Hidroelèctric de 

Capdella. Fins al 16 de desembre. 

'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 que causa 

l'exili. 

Lloc: A l'antiga capella de Torre-

grossa. 

'Carles Pujol. 280 
anys' 
Videoinstal·lació que incorpora 

temes fonamentals de l'obra de 

l'artista Carles Pujol, que s'ha ins-

pirat en el retaule barroc de la sa-

la gòtica de l'IEl. 

Lloc: Sala Gòtica de l'IEl. Fins al 

16 de setembre. 

'365 StreetPortraits' 
Projecte que Mario Aguilar realit-

za durant tot el 2018 i que consis-

teix a realitzar un retrat fotogràfic 

cada dia a la ciutat de Lleida. 

Lloc: Centre de Recursos Juvenils 

la Palma. Fins al 31 d'agost. 

'Objectes perduts' 
Proposta d'activitat familiar auto-

guiada en la qual, a través d'enig-

mes, pistes i preguntes, anireu 

descobrint curiositats d'algunes 

de les peces de la col·lecció del 

Museu. 

Lloc: Museu d'Art Jaume Morera. 

'María Montes. 
What a shitshow' 
Mostra de la dissenyadora i ar-

tista catalana Maria Montes que 

inclou treballs de cal·ligrafia i que 

romandrà oberta al llarg de l'es-

tiu. 

Lloc: Centre d'Art la Panera. Fins 

al 30 de setembre. 

Modelisme naval 
El Club modelisme de Tàrrega or-

ganitza una exposició de maque-

tes de modelisme naval, d'aero-

modelisme i d'automodelisme. 

Lloc: Castell del Remei, Penelles. 

Fins al 30 d'agost. 

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

biografia i bibliografia de divuit 

autors/es de la Noguera. 

Lloc: Biblioteca Margarida de 

Montferrat, Balaguer. Fins al 31 

d'agost. 

'Retalls i colors' 
Exposició sobre collage, compo-

sicions de retalls de roba papers, 

fils, teles i tot el que creu que hi 

pugui 'casar' bé, càrrec de l'artis-

ta Marina Dalmau. 

Lloc: Espai Macià, les Borges 

Blanques. Fins al 26 d'agost. 

'Més enllà del món' 
Mostra de documents sobre lite-

ratura fantàsca i ciència-ficció per 

endur-se en préstec. 

Lloc: Biblioteca Pública de Lleida. 

Fins al 31 d'agost. 

'La lliçó de 
Diògenes' 
Més de trenta obres amb el ne-

xe comú de les idees del filòsof 

grec Diògenes. Una producció del 

Centre d'Art Tecla Sala. 

Lloc: Centre d'Art La Panera. Fins 

al 2 de setembre. 
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