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Dissabte, 13 de juliol del 2019 societat Agenda 

Envieu els actes d’agenda a: 
cercle@segre.com. 
Més informació a

Museus
lleida

turó de la seu vella. 973 230 653.  
www.turoseuvella.cat.
Museu de lleIda dIOCesÀ I COMarCal. 
Sant Crist, 1. 973 283 075.
dIpòsIt del pla de l’aIgua. Múrcia, 
10. 973 211 992.
Museu de l’aIgua. Av. Miquel Batllori, 
s/n. 973 211 992. 
Museu de l’autOMOCIó rOda rOda. 
Santa Cecília, 22. 973 212 635.
Museu d’art JauMe MOrera. Major, 
31. 973 700 419. 
Museu d’art MOrera. exposicions 
temporals. Av. Blondel, 42. 973 700 419.
Museu hIstòrIC MunICIpal. Pl. Paeria, 
I. 973 700 394.
Centre d’art la panera. Pl. de la Panera, 
2.  973 262 185 / 973 700 399.
Castell dels teMplers. Turó de 
Gardeny, s/n. 973 700 319.

comarques
AGrAMunT. Fundació espai guinovart.  
Pl. del Mercat s/n. 973 390 904. 
AGrAMunT. Casa Museu de poesia visual 
lo pardal.  Pl. del Pare Gras, 5. 973 390 718 
/ 973 391 089. 
ALMACELLES. Museu d’arquitectura i 
urbanisme Josep Mas dordal. Pitàgores, 
2. 973 742 001.
ArTESA DE LLEIDA.   Museu local  
arqueològic.  Castell, 3, 973 167 162.
ArTESA DE SEGrE. Museu del Montsec. 
Carnisseries, 5. 973 400 013.
BALAGuEr. Museu de la noguera. Pl. 
Comtes d’urgell, 5. 973 445 194.  
BASSELLA. Museu de la Moto. Ctra.  
C-14, km 134. 973 462 731.
TorrEBESSES. Centre d’interpretació de 
la pedra seca. Plaça Vileta, 11. 646 322 000.
LES BorGES BLAnquES. Museu de cal pauet. 
Carrer Marquès d’olivart,7. 619 972 250.
CASTELLDAnS. Museu de l’Oli i del Món 
rural. Empit, 9. 973 120 002.
LA CEnTrAL DE CAPDELLA.  Museu 
hidroelèctric de Capdella.  Carrer Únic 
s/n. 973 663 001. 
CErVErA. Museu Comarcal de Cervera. 
Major, 115.  973 533 917.
CoLL DE nArGó. Museu dels raiers. Carrer 
del roser s/n. 973 383048/636 417678
CoLL DE nArGó. Museu dels dinosaures 
sala límit k-t. Carrer de la unió, 10. 973 
383048/636 417678
ESTErrI D’ÀnEu. ecomuseu de les valls 
d’Àneu. Camp, 20-24. 973 626 436.
GErrI DE LA SAL. Museu de gerri. Pl. Àngel 
Esteve, s/n. 973 662 040. 
GóSoL. Museu picasso. Pl. Major, 1. 973 
370 035.
GuISSonA.  Museu eduard Camps.  Pl. 
Vell-Plà, 1. 973 551 414. 
ISonA. Museu de la Conca dellà. Museu, 
7. 973 665 062.
LInyoLA. Museu pedrós.  Salmerón, 11. 
973 575 084. 
LLESSuI.  ecomuseu els pastors de la vall 
d’Àssua.  Escoles de Llessui s/n. 973 621 798. 
MoLLEruSSA. espai Cultural dels Canals 
d’urgell. Av. Jaume I, bajos. 973 603 997.
MoLLEruSSA. Museu dels vestits de paper. 
Ferrer i Busquets, 90-92. 973 606 210.
EL PonT DE CLAVEroL. Museu dels raiers. 
Únic, s/n. 973 681 493.
PonTS.  Museu Francesc Boncompte.  Av. 
Catalunya, 11. 973 460 085.
rIBErA DE CArDóS. Museu de les papallones 
de Catalunya. 655 475 661.
SALÀS DE PALLArS. CIaC. Botigues-museu.  
De les Escoles, 2.  973 676 266 / 973 676 003.
LA SEu D’urGELL. Museu diocesà d’urgell. 
Pl. del Deganat, s/n. 973 353 242.
SoLSonA. Museu diocesà i Comarcal. Pl. 
Palau I. 973 482 101.
TÀrrEGA. Museu Comarcal de l’urgell. 
Major, 11. 973 312 960.
EL TArròS. Centre d’Interpretació president 
lluís Companys. C-53, s/n. 973 570 233.
TrEMP. Museu Comarcal de Ciències 
naturals. Passeig del Vall, 13.  973 653 470.
TuIxÉn. Museu de les trementinaires. Pl. 
Serra del Cadí, s/n. 973 370 030.
VIELHA. Museu dera val d’aran. Major, 
26.  973 641 815.

castells
I nformació  i  reser ves  a l  te lèfon:  
973 402 045.  www.castellsdelleida.com

Castell de MOntsOnís (noguera).
Castell de MOntClar (urgell).
Castell de FlOreJaCs (Segarra).
Castell de les pallargues (Segarra).
Castell de Mur (Pallars Jussà).
Castell de vICFred (Segarra).
Castell d’arBeCa (Garrigues).

exposicions i galeries

avui  recomanem
familiar

08.00
LLessui. fonDa anDreva. 15/30/47 €

‘Anem amb els pastors!’
Anem amb els pastors a la muntanya! 
és una activitat que es realitzarà ca-
da dissabte fins a meitat de setem-
bre. els assistents aniran en vehicle 
4x4 fins a la zona de pasturatge, 
mentre el guia els informa de l’en-
torn. allà observaran el treball dels 
pastors i podran ajudar sense inter-
ferir. inclou l’esmorzar i els vehicles 
d’anada i tornada, al migdia.

12.00
soLsona. museu De soLsona.

‘L’Andreu de Cal Xic’
el museu organitza l’activitat fami-
liar L’Andreu de Cal Xic per explicar 
de forma teatralitzada la manera de 
viure en una masia fa 100 anys.

jornades

09.00
guissona. paveLLó poLivaLent.

Jornades de la Teranga
La unió de la Comunitat senegalesa 
de la segarra i l’urgell celebra avui 
les Jornades de la teranga, amb 
conferències i debats sobre política, 
estratègies d’inversió i economia re-
lacionades amb el país africà.

festes

09.00
Camarasa. st. LLorenç. BaLaguer. segre.

La Transsegre entra al riu
Durant el matí, els inscrits se sotme-
tran a la verificació de les barques, 
que a la tarda participen en la festi-
va competició de la transsegre, amb 
arribada a sant Llornç de montgai. 
La sortida de la carrera de naus 
artesanals serà a les 15.00 des de 
Camarasa i després la festa seguirà 
a Balaguer, amb les actuacions de 
forrest Band, un espectacle de foc 
i llums de Check i Les Bèsties ferés-
tegues, Buhos, Hey! pachucos i DJ 
locals.

18.00
tàrrega. Càmping muniCipaL.

Paupaterres per a tothom
obre a la tarda el paupakids, la fes-
ta familiar que comptarà amb les 
actuacions del grup el pot petit, 
l’assaig de La Caixeta, de la Cia. Ho-
loqué, tallers de Qualia, jocs d’aigua 
i animació. a les 21.30 comença el 
festival de nit, amb sandra Bautista, 
seguida de la Cobla Catalana dels 
sons essencials, Balkan paradise 
orchestra, tremenda gossada, La 
sra. tomasa i els locals the targari-
ans ja de matinada.

visites

12.00
agramunt. espai guinovart.

‘24 hores sòniques’
L’espai guinovart celebra els seus 25 
anys amb les sisenes 24 hores sòni-
ques o pujar damunt les espatlles del 
gegant, amb marc egea, oriol sau-
leda i tots els artistes que vulguin. 
acaben demà al migdia.exposició sobre els 130 anys d’UgT a l’IeI. Lleida.

CAiXAforum. LLeiDa. av. BLonDeL, 3.

Cinema i emocions. un viatge a la infància. un viatge per a tots els 
públics que convida a observar com s’ha plasmat la infantesa en el cine 
i a experimentar les seues emocions. fins al 21 de juliol.

fundACió mArgueridA de monTferrATo. BaLaguer.

Anillos concéntricos en playa terminal. escultures en cartró, resina i 
cautxú i dibuixos digitals de sergio prego. fins al 2 d’agost.

museu de soLsonA. soLsona.

Tot torna. oficis d’ahir i d’avui. producció pròpia sobre l’evolució dels 
oficis a partir de la col·lecció etnogràfica del solsonès, per posar de 
relleu el treball dels nous artesans. fins al 18 d’agost.

fundACió VALLPALou. LLeiDa. roger De LLúria, 2.

Vicenç Altaió, els ulls fèrtils. Llibres amb artistes i un traficant 
d’idees. 27 llibres fets entre 1980 i 2018. fins al 27 de setembre.

sAnT domèneC i PLAçA mAJor. Cervera.

diàleg#2 ‘mènsula’. 14 artistes de diferents disciplines, procedències 
i generacions estableixen un diàleg artístic amb les mènsules que de-
coren els balcons de la paeria. fins al 29 de setembre.

museu de LA noguerA. BaLaguer. pL. DeL museu.

La revolució neolítica. La draga, el poblat dels prodigis. objectes 
arqueològics i audiovisuals recreen el jaciment, amb el llenguatge de 
còmic de Quim Bou amb un discurs didàctic. fins al 27 d’octubre.

udL. BiBLioteCa De Cappont. LLeiDa.

Arts. exposició bibliogràfica sobre la revista Arts, del Cercle de Belles 
arts. estarà oberta fins al dia 31 d’octubre.

La cova negra del 
montsec acull el  
v Concert tel·lúric

projeccions

19.30
tàrrega. Cines maJèstiC.

‘La vida sense la sara Amat’
estrena a tàrrega de La vida sense 
la Sara Amat, un film costumista 
basada en la novel·la de pep puig. 
Dirigida per Laura Jou i produïda 
per isona passola, es va rodar a l’an-
nex del talladell, amb Biel rossell i 
maria morera com a protagonistes. 
tots assistiran a l’estrena.

música

20.00
roCaLLaura. santuari DeL taLLat.

‘Trencant el silenci a la...’
segona cita del cicle musical itine-
rant Trencant el silenci a la Vall del 
Corb, amb un concert de gòspel, 
jazz i música moderna i popular de 
veus.kat. mitja hora abans comença 
una visita guiada al recinte.

20.00
BeLLaguarDa. esgLésia s. antoni aBat.

guitar festival de Contrastes
el duo italocolombià Contrastes, for-
mat pel contratenor sergio monsal-
ve i francesco de grazia a la guitarra 
clàssica, participa al garrigues gui-
tar festival, amb un repertori que 
recorre tres segles de música.

20.00
organyà (aLt urgeLL) i oLp (p. soBirà).

música Antiga del Pirineu
Doble concert del festival de mú-
sica antiga del pirineu. La grande 
Chapelle interpreta a organyà El 
Parnàs espanyol de madrigals i na-
dales, de pedro ruimonte; i a olp 
romina Lischka & sofie vanden 
eynde ofereixen Música per a viola 
de gamba i tiorba a la cort de Lluís 
XIV.

22.30
BeLLvís. L’antiC Bar. entraDa LLiure.

una mica de salseta
salvador escribà a la guitarra espa-
nyola i veu i txabi àbrego a la gui-
tarra elèctrica i veu, components de 
La salseta del poble sec, repassaran 
els seus temes més emblemàtics i 
posaran a ballar tot el públic.

22.30
LLeiDa. Cafè DeL teatre. 15 €

Joan miquel oliver
Joan miquel oliver presenta Elektra, 
la tercera entrega de la trilogia que, 
amb el pintor albert pinya, va iniciar 
el 2015 amb el treball Pegasus i va 
continuar el 2017 amb Atlantis.

19.00
LLimiana.  
paLLars Jussà. 
Cova negra DeL 
montseC. 5+15 €

La Coral polifònica de tremp i la Came-
rata sant Cugat, dirigides per Xavier 
Baulies, ofereixen el v Concert tel·lúric 
a la Cova negra del montsec, un esde-
veniment biennal i que aquesta edició 
es titula Cants de Semença: música a 
capella de l’esperit i de l’ànima des del 
fons de la terra, amb temes de palestri-
na, gjeilo, txaikovski, morricone, scho-
enberg, elder i Cohen. recomanen por-
tar roba d’abric, ja que la temperatura 
és de 6 ºC. Hi ha opció de sopar a l’ho-
tel terradets o a Casa roca. 973 651 120.

La grada de la cova amb les corals al fons.

cfarre
Resaltado
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