
 ACTIVITATS
‘La col·leció 
incompleta’
Segon dia de les jornades sobre 
col·leccionisme públic amb xe-
rrades a càrrec de Dorothea von 
Hantelmann, Suset Sánchez i An-
nie Fletcher.

Lloc: Centre d’Art La Panera. De 
les 9.00 a les 13.00 hores.

XX Premis 
Culturàlia 
Gala de lliurament dels Premis 
Culturàlia 2017-Guardons al mèrit 
social i cultural.

Lloc: Teatre Ateneu, Tàrrega. 
20.45 hores.

Espectacle 
Mamapop 2017
Quarta edició del concert Mama-
pop, concert amb acompanya-
ment d’orquesta Simfònica que 
recapta finan ament per la recer-
ca científica del Càncer de mama.

Lloc: Auditori Enric Granados, 
Lleida. 19.00 hores.

‘The Best On’
‘The Best On’ és l’únic certamen 
de companyies professionals de 
dansa urbana a Europa.

Lloc: Teatre de la Llotja, Lleida. 
18.00 hores.

LleidAntic
Hi podràs trobar des de ceràmica, 
cristall i escultura a estris antics, 
joieria, llibres i arts gràfiques.

Lloc: Pavelló 3 de la Fira de Lleida.

‘Jesús Moncada, 
mosaic de vida’
L’IEI acollirà la presentació 
d’aquest llibre, escrit per Marc 
Biosca, que és una biografia de 
l’autor de Camí de Sirga.

Lloc: IEI, Lleida. 18.30 hores.

Jornades Inter 
Centros
La Casa de Aragón acoge el XIV 
campeonato de juegos tradicio-
nales de mesa, en las especiali-
dades de parchís, butifarra y cin-
quillo.

Lloc: Casa de Aragón, Passeig de 
Ronda, 4. 10.00 hores.

 CONCERTS
Jazz Tardor
Concerts de Fernando Marco & 
Dave Mitchell Duet, i del Benny 
Golson Quartet.

Lloc: Cafè del Teatre, Lleida. 
21.30 hores.

 EXPOSICIONS
Arqueologia
Tàrrega acull una exposició sobre 
ritus funeraris a la prehistòria que 
aplega més de 300 peces arqueo-
lògiques.

Lloc: Museu Comarcal de l’Urgell, 
Tàrrega. Fins al 17 de desembre.

Exposició sobre 
Puig i Cadafalch
L’exposició ‘Una nova catedral? 
Puig i Cadafalch i les restauraci-
ons de la Catedral d’Urgell al se-
gle ’, en motiu del 150è aniver-
sari de l’arquitecte modernista. 

Lloc: Centre Cultural Les Monges, 
la Seu d’Urgell. Fins al 9 de de-
sembre.

‘Cromo’s. Batecs de 
color’
La fotògrafa Carme Ollé, amb una 
alta discapacitat visual, ens des-
cobrirà com es pot mirar i sentir 
el món des d’una vessant artís-
tica gairebé sense veure-hi. Són 
fotografies on el protagonista és 
el color i el cromatisme de paisat-
ges singulars on la petjada huma-
na és imperceptible.

Lloc: estíbul de l’Espai Orfeó. 
Fins al 30 de novembre.

‘Entre l’herba i els 
núvols’
Exposició on quinze autors mos-
tren la seva particular mirada de 
l’obra de Màrius Torres.

Lloc: Universitat de Lleida, Facul-
tat de Lletres 2n pis. Fins al 30 de 
novembre.

Selecció d’obres de 
pintura flamenca i 
holandesa
L’Obra Social ‘La Caixa’ i els mu-
seus d’Art i Història de Ginebra 
s’alien per mostrar una selecció 
de pintura amenca i holandesa, 

amb 40 obres de pintors del segle 
d’or dels Països Baixos.

Lloc: Caixa Forum, Av. Blondel, 3. 
Lleida. Fins al 14 de gener.

‘Dues mitges llunes 
fan un cercle’
L’Espai Guinovart acull l’exposició 
de Romà Vallès Dues mitges llu-
nes fan un cercle.

Lloc: Espai Guinovart, Agramunt. 
Fins al 10 de desembre.

‘Amb A d’Amic’
La mostra s’inclou en el marc de 
la commemoració del 10è aniver-
sari de la mort de Guinovart. 

Lloc: Celler Mas Blanc i Jové, Po-
bla de Cérvoles. Fins al 12 de de-
sembre.

‘Guinovart. 
Cos, percepció i 
resistència’
Mostra de peces que compartei-
xen l’expressió de la corporeïtat 
del pintor català. Els cossos de 
les obres apareixen com a lloc 
privilegiat per l’experiència com 
a possibilitat per a la generació 

d’espais de complicitat i diàleg.

Lloc: Espai Guinovart. Fins al 17 
de febrer.

 ‘Ad Lib’, a la Galeria 
Espai Cavallers
El visitant podrà descobrir diàleg 
artístic entre 5 creadors lleida-
tans i 5 creadors d’arreu del país 
prenent com a motiu la creació 
de  joia contemporània.

Lloc: Galeria Espai Cavallers, C/ 
Cavallers, 31. Fins al 31 de no-
vembre.

Exposició ‘Centelles 
i el bombardeig de 
Lleida’
Amb motiu del 80è aniversari del 
tràgic esdeveniment, el Museu 
d’Art Jaume Morera presenta el 
reportatge complet del bombar-
deig realitzat pel fotògraf català.

Lloc: Museu d’Art Jaume Morera. 
Fins al 21 de gener.

‘Jocs i joguines de 
l’antiguitat’
La mostra recull unes 130 peces 
arqueològiques procedents de 13 
museus de Catalunya.

Lloc: Museu de la Noguera, Bala-
guer. Fins al desembre.

Estrena del concert ‘Viatjant per Ponent’, de les 
Krregades de Romanços, a l’Aula Magna de l’IEI
El grup lleidatà, format per Montserrat Canela, Raquel Garcia i Montse Nicuesa, 
presentarà el seu nou concert, en què recupera tretze cançons tradicionals de les 
comarques lleidatanes, a l’IEI (12.00 hores).
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