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AGENDA
16 de setembre.

I ACTIVITATS

Oscar Muñoz: des/
materializaciones'

Festa Juncosa
Festa Major amb inflables a la

Exposició amb les obres més re-

Plaça Major (11.00), sardinada

presentatives de l'artista colom-

popular al poliesportiu i el recin-

bià.

te de les piscines i nit jove amb el

Lloc: Museu de la Fundació Sori-

grup de versions A Kontra Corrent

gué. Fins al desembre.

i Aleix DJ.
Lloc: Juncosa. Diversos espais.

'Art emergent'

Vilanova de Bellpuig

Exposició col·lectiva dels artistes
Jordi Bresolí, Lluc Flotats, Vivina

Dia de Festa Major amb la ins-

Meretta, Núria

tal·lació d'un parc infantil durant
t o t el dia al poliesportiu i ball de

Lloc: Galeria Espai Cavallers, Llei-

(20.00).

da. Fins al 30 de setembre.

Lloc: Vilanova de Bellpuig.

El transport del
material hidroelèctric

Pujada al Tossal de
la Corona

Selecció de fotografies antigues

Dins del programa d'activitats de

de l'Arxiu Izard, que mostren com

la Diada Nacional de Catalunya,

es van transportar, fa cent anys,

caminada verda amb motiu de la

les peces i grans màquines fins a

setmana de la mobilitat sosteni-

les centrals hidroelèctriques del

ble i segura.

Pallars i de Seròs.

Lloc: Alpicat. 21.00 hores.

Lloc: Museu de l'Aigua, Lleida.
Fins al desembre.

Marxa de Torxes

'Montserrat Abelló,
visc i torno a reviure'

Com a pròleg de la Diada s'ha
convocat una Marxa de Torxes
per la República Catalana amb
l'acompanyament dels grallers. A
centració i a les 22.00 hores s'iniciarà la marxa.
Lloc: Plaça dels Comediants, Tàrrega. 21.00 hores.

I EXPOSICIONS
Proposta audiovisual de Joan Mosocial del cos en la cultura contemporània occidental.
Lloc: Centre d'Art la Panera. Fins al
30 de setembre.

'Dones dibuixades'
Sis autores d'avui revisiten Núria
Pompeia, pionera en l'art de dibuixar la dona, la seva discriminació, i els absurds de la vida.
Lloc: Biblioteca Pública, Lleida.
Fins al 10 de setembre.

'Inventari general'
exposició

Mostra de la dissenyadora i artista
t catalana Maria Montes que inclou treballs de cal·ligrafia.
Lloc: Centre d'Art la Panera. Fins
al 30 de setembre.

setembre.

'Bruixeria a les
XUHO DÉ L A SEU VELLA
www. hi rose u v el I a. cal
tyifó-WW)

'New York Penelles'

rey que examina la construcció

Aquesta

'María Montes.
What a shitshow'

Honri d'wtiu

'Cos social'

es

planteja

com un aparador públic de les
reserves del Museu, que pretén

Mostra monogràfica sobre l'artista
t francès Zeso WF, un dels artistes més influents del grafitti i el
muralisme.
Lloc: Espai Cultural Sala B, Penelles. Fins al desembre.

Exposició 'Caçadors
de mirades'
Mostra que recopila imatges de
grans dimensions de persones de
la Vall Fosca des de 1936 al 1965.
Lloc: Museu Hidroelèctric de
Capdella. Fins al 16 de desembre.

'Pompeu Fabra, una
llengua completa'

Museu.

L'exposició presenta l'aportació
de Fabra i l'impuls a la llengua catalana que va suposar el seu treball.

Lloc: Museu d'Art Jaume Morera.

Lloc: Aj. Balaguer. Fins al 14 de

mostrar el major nombre d'obres
possible de les col·leccions del

Núria

Sabater.

fi de festa amb el grup Madison

les 21.00 hores tindrà lloc la con-

Nofraria,

Miret, Sergio Molina i Aurembiaix

Seu Vella
De e avaris a (¡pssahle
lO.OQ-IÍ.SO
Diumn nges i í k L u s
10.00-15.»

terres de Ponent i
Pirineu'
L'exposició Se'n parlave...i
n'hi
havie. Bruixeria a les terres de
Ponent i Pirineu té una pretensió
científica i presenta la bruixeria
com a fenomen social i científic i
combina les dues vessants que ha
abordat la investigació: la històrica i l'etnològica.
Lloc: Museu Comarcal de Cervera. Fins al 20 d'octubre.

'Objectes perduts'

Mostra
Mostr sobre la poetessa i periodist
dista Montserrat Abelló amb mou
de
del centenari del seu naixement.

Lloc
Lloc: Biblioteca Pública de Lleida.
Fin
Fins al 30 de setembre.

'Monumenta'
Exposició basada en els singulars
edifici
edificis dels membres de l'entitat
-Associació de Propietaris de Castell
tells i Edificis Catalogats de Catalunya
lunya, a la qual pertany Castell del

Remei
Remei.
Lloc
Lloc: Castell del Remei, Penelles.
Fin
Fins el 30 de setembre

Castell del Reí/La Suda
De dmarls a dissabte
10J0-14.00 MS.00-iS.30
Diurna n ges i festius
Ifl.flO- 1S..M

Proposta d'activitat familiar autoguiada en la qual, a través d'enigmes, pistes i preguntes, anireu
descobrint curiositats d'algunes
de les peces de la col·lecció del
Museu.

'Pedrolo
'Pedrolo, pas a pas'

OlUuns laitcal

Lloc: Museu d'Art Jaume Morera.

del Segon Origen.
Lloc
Lloc: Sala Marsà-Casa de Cultura,

Q

m

lurMíuittlli

'Carles Pujol. 280
anys'

Tàrrega
Tàrrega. Fins al 30 de setembre.

f)
Q

@1uíioscuvella
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turóseuvella

Videoinstal·lació que incorpora temes fonamentals de l'obra
de l'artista Carles Pujol, que s'ha
inspirat en el retaule barroc de
la sala gòtica de l'I El. La mostra
romandrà exposada fins al 16 de
setembre.
Lloc: Sala Gòtica de l'IEl. Fins al

L'exposició és una col·lecció de
primere
primeres edicions, traduccions,
adaptacions, així com versions en
còmi
còmic i televisió del Mecanoscrit

'Exil
'Exili i retirada.
Retrat
Retrats anònims"
L'apost
L'aposta pictòrica de Guerrero
Medin
Medina ens aproxima emocionalmen
nalment al drama de l'èxode, a la
fractur
fractura i la ferida de l'exili.
Lloc
Lloc: Antiga capella de Torregrossa.
sa

