
AGENDA 
I ACTIVITATS 
'Des d'arquímedes 
fins a Einstein' 
Primer tast de Lo Closcamoll -

Festival de Música Familiar de 

Ponent amb aquest espectacle a 

càrrec de Dani Jiménez (Súper 3). 

Lloc: La Botiga del Museu, c/ Ma-

jor, 11, Tàrrega. 12.00 hores. 

'Aguedes a Pardinyes 
Festa de les Àguedes a Pardinyes 

amb música a càrrec de Maxi&ÁI-

varo i màgia de Jordi Ruiz. 

Lloc: Centre Cívic de Pardinyes. 

21.00 hores. 

Maridatge de vins 
Maridatge de vins Castell del Re-

mei i tapes del restaurant La Ca-

va, amb Albert Marimon i Xavier 

Cepero. 

Lloc: Ateneu de Tàrrega. 21.45 

hores. 

I CONCERTS 
Coral Sícoris 
Cloenda del 50è aniversari de la 

Coral Sícoris. 

Lloc: Església de St. Pere, PI. Sant 

Francesc, Lleida. 20.00 hores. 

Núria Graham 
La jove cantautora catalana ac-

tuarà en el marc de la celebració 

dels 25 anys de l'SIàvia. 

Lloc: Cafeteria Slàvia, les Borges 

Blanques. 23.30 hores. 

Lynne Martin 
La compositora de Barcelona es-

tablerta a Berlín presenta les can-

çons del seu primer treball disco-

gràfic Texturas. 

Lloc: Cafè del Teatre. 22.30 ho-

res. 

Misteri Folk 
Concert organitzat per l'Agrupa-

ció Seny Major amb els profes-

sors i alumnes de l'Aula de Sons. 

Lloc: Sant Joan Degollat, c/Major, 

Cervera. 20.30 hores 

I EXPOSICIONS 
'Imatges per creure' 
Exposició produïda pel MUHBA i 

el Museu de Lleida que explica, a 

través de 140 gravats del lleidatà 

Antoni Gelonch, la reforma pro-

testant i les guerres per la religió 

a l'Europa del segle XVI. 

Lloc: Museu de Lleida. Fins al 28 

d'abril. 

'Lleida si, Lleida 
però...' 
Exposició que aplega les dife-

rents instantànies presentades 

al concurs de fotografia popular 

Lleida si, Lleida però... 

Lloc: Res Non Verba, carrer Ma-

ragall, 17. Fins al 30 de juny. 

'Bitllets de tren' 
Col·lecció de bitllets de tren de 

Josep Florensa. 

Lloc: AVE Bar, c/ Jeroni Pujades, 

2. Fins al 2 de març. 

'Sota censura' 
Sota censura. Manuel de Pedro-

lo, retrat d'un segle de lluita res-

segueix alguns dels aspectes fo-

namentals de la nostra història al 

segle XX, a través de textos tea-

trals de l'escriptor de l'Aranyó. 

Lloc: Arxiu Històric de Lleida. Fins 

al 29 de març. 

V Mostra d'Art Jove 
del Solsonès 
Exposició col·lectiva multidisci-

plinar que vol potenciar i donar 

suport als artistes emergents de 

la comarca: Manel Costa, Núria 

Ginestà, David Lama, Ruth Me-

des, Pau Reig, Mireia Ribalta i 

Marc Santaeulària. 

Lloc: Serveis de Cultura, Rambla 

Aragó, 8. Fins al 28 de febrer. 

'CubaColor' 
Mostra que presenta al públic 

l'obra fotogràfica d'Eunice Gar-

cía'. 

Lloc: Cafè del Teatre. Fins al 17 de 

febrer. 

'Anar a l'escola a 
Odisha, índia' 
Mostra fotogràfica sobre l'educa-

ció escolar de les nenes en aques-

ta àrea de l'índia, amb fotos fetes 

per fotògrafs professionals que 

les han donat a l'ONG Amigos de 

Odisha. 

Lloc: Biblioteca de Guissona. Fins 

al 28 de febrer. 

'The inside of 
outside' 
Exposició de l'artista Fincias, en 

què mostra la seva variada obra 

carregada de color, energia i 

emocions. 
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'The inside of 
outside' 
Exposició de l'artista Fincias, en 

què mostra la seva variada obra 

carregada de color, energia i 

emocions. 

Lloc: Le Petit Atelier, carrer Ams-

terdam, 4. 

'Fundació Dones 
Lliures a Rojava' 
Mostra d'Azadi Plataforma de So-

lidaritat amb el Poble Kurd sobre 

la revolució a Rojava (Kurdistan 

Occidental) i el paper principal de 

les dones a les Unitats de Defensa 

del Poble i les Unitats de Defensa 

deies Dones (YPGiYPJ). 

Lloc:Vestíbul Planta 1 del Recto-

rat de la UdL. Fins al 15 de febrer. 

'Ella Littwitz' 
Ella Littwitz (Haifa, Israel, 1982) 

presenta amb Un Elefant a l'ha-

bitació un exercici d'arqueologia 

subaquàtica. 

Lloc: Centre d'Art La Panera. Fins 

al 19 de maig. 

'Emerging Dreams' 
Recorregut per la producció artís-

tica més recent de la il·lustradora 

lleidatana Sonia Alins. 

Lloc: Galeria Espai Cavallers. Fins 

al 3 de març. 

'Miquel Solé' 
Reconeixement pòstum a la tra-

jectòria del pintor i dibuixant tar-

garí Miquel Solé (1913-2016), 

que mostra la darrera obra inèdi-

ta de l'artista. 

Lloc: Museu Comarcal de l'Urgell, 

Tàrrega. Fins al 24 de març. 

'Mauthausen' 
L'exposició fotogràfica Imágenes y 

memoria de Mauthausen dóna a 

conèixer la realitat d'aquest camp 

de concentració nazi. 

Lloc: Biblioteca Pública, Lleida. 

Fins al 28 de febrer. 

La Petite Galerie 
Exposició amb les obres repre-

sentatives de la Petite Galerie, 

pel seu 50è aniversari, i que per-

tanyen al Museu Morera. 

Lloc: Museu d'Art Jaume Morera. 

Fins al 3 de març. 

'Oscar Muñoz: des/ 
materializaciones' 
Exposició que reuneix algunes de 

les obres més representatives de 

l'artista colombià. 

Lloc: Museu de la Fundació Sori-

gué. Fins al 17 de març. 

'Mira't en l'arxipèlag' 
Viatge a través de les diferents 

capes de les estructures del tre-

ball creatiu de Teresa Vall-Palou. 

Lloc: Fundació Vallpalou. Fins al 

15 de març. 
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