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Dimecres, 12 d’octubre del 2022 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.
CASTELL DE Mur. espai Museum. Conjunt 
rural Cal soldat. 661 57 58 53 / 620 415 536.
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

sortides

09.00
la seu D’urgell. zona esportiva. 5 €

La via ferrada Roca Narieta
el Centre alpí universitari organit-
za una sortida, des de la zona es-
portiva, per fer la via ferrada roca 
narieda. el dinar del migdia serà a 
la font Bordonera. Cal portar l’equip 
adequat per poder realitzar aquesta 
activitat, com casc, arnès i dissipa-
dor. es pot llogar a ig del Cau. Més 
informació, al perfil d’instagram  
@centre_alpi_universitari.

17.30
vall De Boí. parC naCional.

Amb bicicleta pel parc
l’empresa Bicius organitza cada dia 
Quan no hi ha ningú. E. Bike al Parc 
Nacional d’Aigüestortes, una ruta 
guiada pel parc natural de nivell 
fàcil i apta per a tots els majors de 
set anys. Cal reservar al telèfon 616 
209 680.

eXPosiCioNs

10.00
lleiDa. lliBr. la saBateria. lluís Besa.

‘La mirada curiosa’
la llibreria la sabateria acull fins 
dissabte la mostra fotogràfica La 
mirada curiosa, un treball col·lectiu 
dels joves d’isoM (integració social 
de Menors) a partir d’una visita a Cal 
trepat de tàrrega.

10.00
Cervera. Casa Duran.

‘L’aliment de l’ànima’
Cervera organitza el cinquè Dià-
leg amb la Casa Duran: L’aliment 
de l’ànima, de Carlota Herebia, un 
viatge al món oníric a partir dels 
gustos literaris i l’ànim d’Hermínia 
grau, revelats a traves de la seua 
correspondència amb l’escriptor i 
historiador ernest Martínez Ferran-
do. estarà oberta fins al 8 de gener a 
la casa museïtzada.

10.00
agraMunt. espai guinovart.

‘Llàgrimes’ de Guinovart
en moltes obres de Josep guino-
vart, les llàgrimes mostren el seu 
món més compromès i bel·ligerant; 
també el més poètic. les llàgrimes 
alliberen i consolen. protegeixen 
i denuncien. la mostra Llàgrimes, 
comissariada per glòria Bosch i 
susanna portell, es pot visitar fins al 
12 de març del 2023. artistes com 
Jordi abelló, núria Corretgé, Carme 
Masià, anna Monzó, lluc Queralt, 
amèlia riera, Carme sanglas, tura 
sanglas i Jordi vallès, comparteixen 
els conceptes i l’espai amb l’artista 
d’agramunt.

10.00
vall FosCa. Museu HiDroelèCtriC.

‘Enfilant l’agulla’
el Museu Hidroelèctric de Capdella 
reivindica la memòria de la vall Fos-
ca amb Enfilant l’agulla, una mostra 
que es pot visitar fins diumenge, 
sobre la indumentària pròpia de la 
vall Fosca durant el segle XiX i les 
tècniques d’elaboració a partir de Últims dies d’‘enfilant l’agulla’. Museu Hidroel. Vall Fosca.

MusEu HidRoELèctRic. CapDella.

Enfilant l’agulla. Mostra etnogràfica que recull les tècniques d’elabo-
ració de la roba i indumentària utilitzada a la vall Fosca durant el segle 
XiX. inclou algunes peces originals. Fins al 16 d’octubre.

Quiosc GALLERy. treMp. passeig Del pare Manyanet, 34.

Vol de nuit. Mostra que reuneix obres d’antoine Martin. oberta fins a 
l’11 de desembre.

cENtRE d’iNtERp. dEL pARc NAtuRAL cAdí-MoixERó. Bellver De CerDanya.

Bellovidere. Mostra que explica la forma de vida i la història dels 21 
nuclis que formen la població. Fins al 31 de desembre.

MusEu dE L’AiGuA. lleiDa.

Joan oró. El científic de la vida. Mostra sobre el científic lleidatà que 
inclou 161 peces del seu llegat, com la taula de treball, llibretes amb 
anotacions i mostres de meteorits. Fins al 31 de desembre.

MusEu dE LLEidA. lleiDa. sant Crist, 1.

Què tenim sota els peus? Mostra itinerant que recorre 550 milions 
de vida a la terra a través de fòssils recollits a ponent i el pirineu i que 
permeten recrear animals. Fins al 12 de febrer.

cAixAfoRuM. lleiDa. av. BlonDel, 3

pixar. construint personatges. Dibuixos i maquetes expliquen el pro-
cés creatiu de les pel·lícules d’animació de pixar animation studios, 
fins a dotar d’emocions cada personatge. Fins al pròxim 26 de febrer.

fuNd. soRiGué. pLANtA. CoMpleX la plana Del CorB, C-12, KM 162.

in the beggining was... la primera exposició permanent a europa de 
l’artista japonesa Chiaru shiota. permanent.

la investigació del sastre i etnògraf 
ramon violant. Compta amb peces 
originals, cedides pels veïns. aques-
tes peces s’elaboraven a les cases a 
partir de la llana o el cànem, matè-
ries primeres que també obtenien a 
la vall.

visites

11.00
solsona. turisMe De solsona.

Recorreguts guiats
solsona ofereix avui visites guiades 
a tres llocs emblemàtics. la prime-
ra és Solsona monumental, a les 
11.00; a les 11.30 comença la d’Els 
Gegants de Solsona i a les 13.00 h, la 
que s’adreça al pou de gel. entrades: 
https://entradessolsones.com/.

formaCió

16.00
treMp. o. És pallarès. la CanaDenCa, 21.

cuina de conserves
l’ajuntament de tremp organitza 
el curs Cuina de conserves, impartit 
per Mariano gonzalvo, de lo paller 
del Coc. inclou formació teòrica i 
pràctica per aprendre els concep-
tes bàsics de la cuina de conserves, 
dolces o salades. Com a requisit s’ha 
d’estar donat d’alta al soC. places li-
mitades a 20 persones. inscripcions: 
973650005, extensió 339 o al mail 
benestar@tremp.cat.

músiCa

19.00
les Borges BlanQues. Casal Marí.

the denim Rips

el casal Marí acull el concert de the 
Denim rips, un sextet de les Borges 
Blanques creat el 2017, la sonori-
tat i l’estètica del qual remeten a 
les string bands de les dècades de 
1930 i 1940 als eua amb una clara 
influència dels clàssics del folk irlan-
dès i el country. presenten l’àlbum 
Non-Electric Revolt, publicat aquesta 
primavera passada.

19.45
treMp. sala Cultural la lira.

‘Aida’, de Verdi
retransmissió de l’òpera Aida, una 
de les més representatives de giu-
seppe verdi, des de the royal opera 
de londres. la princesa aida, que ha 
estat segrestada, és un valuós botí 
de la guerra que enfronta egipte i 
etiòpia. l’ambiciós soldat radamès 
lluita contra els seus sentiments per 
la princesa. a mesura que es van 
atansant, tant un com l’altra han de 
prendre la dolorosa decisió d’escollir 
entre la lleialtat als seus i l’amor que 
els uneix.

aVui recoManeM

‘Megalòpoli’, un  
taller de construcció  
a CaixaForum

12.00
lleiDa. 
CaiXaForuM. 
BlonDel, 3

inspirant-se en les noves tecnologies de 
la construcció, alguns arquitectes han 
ideat estructures futuristes, capaces de 
contenir les necessitats d’una ciutat: 
habitatges, escoles, equipacions es-
portives, centres de lleure i de comerç 
o comunicacions. aquestes superes-
tructures utilitzen sistemes àgils d’aco-
blament de mòduls i elements fabricats 
en sèrie, de manera que es poden crear 
ciutats senceres. CaixaForum celebra 
el taller Megalòpoli per a famílies amb 
nens majors de 5 anys.

‘Megalòpoli’ dissenya les ciutats del futur.
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