re
Av. del Seg

jor

gó
bla
d’A
ra

Ra m

DL: L 642-2018

Av. Balmes

P

Av
.A
lca
lde

Gran Passeig de R
onda

a
M
Museu de Lleida
C.
Museu d’Art Jaume Morera
l
londe
Av. B
CaixaForum

rid
ad
.M
Av

m
Ra

Camps Elisis anta
S
C.
Roda Roda

s
igue
Garr

Activitat gratuïta. Places limitades
Cal inscripció prèvia.
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Dipòsit del Pla de l’Aigua
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Vine a descobrir el cel de Lleida.
Tindràs l’oportunitat d’observar i
d’aprendre a reconèixer i interpretar
alguns dels elements astronòmics
habitualment visibles des de la ciutat.

RENFE

Seu Vella

Av.

Taller d’Astronomia
A càrrec de Josep Mallol, president de
la Societat Astronòmica de Lleida.

na
Vi a

De les 20.00 h a les 22.00 h (torn 1)
i de les 22.00 h a les 24.00 h (torn 2)

de

Museu del Clima i
la Ciència de Lleida

p
ce

Museu del Clima
i la Ciència de Lleida
Accés des de la partida de la Mariola
amb el passeig de l’Onze de Setembre
i des del carrer Cardenal Cisneros.
Av. de Galileo Galilei (entrada pàrquing)
25194 Lleida
Tel. 973 700 455
http://urbanisme.paeria.cat/sostenibilitat

Per onzè any consecutiu, els
museus i equipaments
culturals de la ciutat de
Lleida s’adhereixen a aquesta
iniciativa organitzant diverses
activitats des de les 20.00 h
fins a les 24.00 h.
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Cal inscripció prèvia al tel. 973 23 06 53.
Places limitades

ís Co

de Rib

artí
nt M

Dracs, centaures, escenes
bíbliques... L’escultura de la Seu
Vella és un tresor que cal
descobrir. En els seus capitells s’hi
amaguen històries que us
ajudarem a desxifrar.
Us hi esperem!
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L’escultura de la Seu Vella
Un munt d’històries per descobrir.
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Visites comentades adreçades
al públic general
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A les 22.00 h i 23.00 h
Consorci del Turó de
la Seu Vella de Lleida
Turó de la Seu Vella, s/n
25002 Lleida
Tel. 973 23 06 53
www.turoseuvella.cat

LA NIT
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MUSEUS
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Portes obertes

La Nit dels Museus va néixer
l’any 2005 com a iniciativa
del Ministeri de Cultura de
França i promoguda pel
Consell Europeu, amb
l’objectiu de situar les
institucions museístiques
franceses i les de la resta
d’Europa en un projecte
comú, per promoure-les
entre un públic divers, oferint
una manera diferent i
creativa de visitar-les. Hi
participen més de 2.000
institucions museístiques de
40 països.
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Seu Vella de Lleida
De les 22.00 h a les 24.00 h

Camp
d’Esports

Fundació Sorigué

Campament de La Canadiense
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Castell dels Templers
de Gardeny

CaixaForum Lleida
CaixaForum Lleida
Av. Blondel, 3
25002 Lleida
Tel. 973 270 788
www.CaixaForum.es

Exposició
Ramon Pichot. D’Els Quatre Gats
a la Maison Rose
La primera exposició monogràfica
dedicada a un dels artistes més
desconeguts de l’art català de finals del
segle XIX i començament del segle XX,
Ramon Pichot, autor d’una obra
singular i personalitat clau en l’estudi
sobre el modernisme català.

A les 20.30 h i 22.30 h

Visita guiada nocturna.
Castell dels Templers
Turó de Gardeny
25194 Lleida
Tel. 973 271 942
www.turismedelleida.cat/viure-a
-lleida/el-castell-de-gardeny

A les 17.30 h

Visita taller adreçada al públic familiar +4
A les 18.30 h i 21.00 h

Visites comentades adreçades al públic
general
De les 19.00 h a les 24.00 h

Museu de l’Aigua
Tel. 973 211 992
www.museudelaiguadelleida.cat

Museu de l’Aigua

Campament de La Canadiense
Av. Miquel Batllori, 52
25001 Lleida

225 anys del Dipòsit
Portes obertes al Dipòsit del Pla de
l’Aigua, on se´n podrà descobrir la
història i el funcionament, amb
visites guiades breus al llarg de la nit.
Aquesta activitat clourà els actes de
celebració dels 225 anys de la
construcció del Dipòsit.
Fins a les 20.00 h

Portes obertes al campament de
La Canadiense.
Inicieu la Nit dels Museus visitant les
exposicions “La força de l’aigua” i
“Aigües del món” a la seu central del
Museu.

Exposició
Inventari general
Mostra sobre les col·leccions del
Museu que no pretén construir cap
relat temàtic ni establir cap trama
discursiva, sinó proporcionar al visitant
una experiència visual diferent amb
associacions lliures i sorprenents.
De les 20.00 h a les 24.00 h

INVENTARISC
A càrrec de Col·lectiu Free’t, grup
d’artistes de diferents disciplines que
basen el seu treball en la improvisació
col·lectiva i la interacció entre diversos
llenguatges creatius. En successives
intervencions, el Col·lectiu habitarà el
Museu amb una proposta concebuda
especialment per a l’ocasió.

Exposició
Oscar Muñoz:
des/materializaciones
Aquesta mostra presenta una personal
selecció d’obres creades amb les més
diverses i innovadores tècniques, a
través de les quals l’artista explora els
moments anteriors i posteriors a la
fixació de la imatge en un suport.
Aquest procés vital de les imatges,
de caràcter ocasional i intercanviable,
evidencia la seva fugacitat en el
temps i en la memòria. Recentment,
Oscar Muñoz ha estat guardonat
amb el premi de fotografia de la
Fundació Hasselblad, un dels més
reconeguts a escala internacional.

Tinta Fresca. Fons d’edicions
especials del Centre de
Documentació de La Panera.
Brosmind, Raimond Chaves i Gilda
Mantilla, Estanis Comella, Mery Cuesta,
Pauline Fondevila, Ana Garcia-Pineda,
Abigail Lazkoz, Aldo Urbano, Fernando
Renes, Francesc Ruiz i Martín Vitaliti.

Fundació Sorigué
Alcalde Pujol, 2 bis
25006 Lleida
Tel. 600 600 003
www.fundaciosorigue.com

A les 19.00 h i 20.00 h

A les 20.00 h, 21.00 h, 22.00 h i 23.00 h

Activitat familiar al voltant de
l’exposició NOA/NAO. 2.0

Visites comentades amb sorpresa
inclosa!

Cal fer reserva prèvia. Places limitades.

Visita guiada a les exposicions

Les places són limitades.
Reserva prèvia al telèfon +34 600 600 003
o a info@fundaciosorigue.com

Museu de Lleida

Roda Roda

A les 21.30 h i 22.30 h

Museu d’Art
Jaume Morera
Museu d'Art Jaume Morera
Av. Blondel, 40 (Edifici Casino)
25002 Lleida
Tel. 973 700 419
www.paeria.cat/mmorera

Exposicions
Juan Pérez Agirregoikoa. 38 de
julio-37 de octubre

NOA/NAO. 2.0. Estudi 131.gd

Cal inscripció prèvia a l’Oficina d’Informació de
Turisme de Lleida (c/ Major, 31), tel. 973 700 319 i
c/e: infoturisme@paeria.es

De les 20.00 h a les 24.00 h
Dipòsit del Pla de l’Aigua
Múrcia, 10 (pl. del Dipòsit)
25002 Lleida

Centre d’Art la Panera
Pl. de la Panera, 2
25002 Lleida
Tel. 973 262 185
www.lapanera.cat

Amb la col·laboració de Nomon Turisme Cultural i
Batalla Cafès

Projecció
Bafta Shorts
Selecció dels millors curts produïts
durant el 2017 al Regne Unit

Fundació Sorigué

Juan Pérez Agirregoikoa. It’s not
you. It’s me

Non nobis, domine, non nobis,
sed domine tuo da gloriam
Lema de l’Orde del Temple
Us convidem a descobrir la comunitat
de monjos guerrers que van viure a la
Comanda Templera de Gardeny, un
dels principals centres de decisió de la
Corona d’Aragó. Visita guiada entorn
de la història i el mite de la Casa de
Gardeny. En finalitzar la visita, se servirà
una copa de cava i s’obsequiarà tots els
assistents amb la “Galeta dels
Templers”.

Centre d’Art la Panera

Museu de Lleida
Sant Crist, 1
25002 Lleida
Tel. 973 283 075
www.museudelleida.cat

Exposició
Agramuntophitecus. Guinovart,
matèria i litúrgia
Mostra inclosa a l’Any Guinovart, que
recorda els 10 anys de la mort de
l’artista d’Agramunt. L’exposició fa
un repàs dels elements matèrics i
d’inspiració que sempre el van
preocupar. Un diàleg entre l’obra de
Guinovart i objectes de les
col·leccions del Museu de Lleida que
van des de la prehistòria fins a la
modernitat: natura, matèria,
compromís social i polític, religió,
abstracció...
A les 22.00 h, 22.30h i 23.00 h

Projecció
Agramuntophitecus
Projecció sobre la façana del Museu,
acompanyada de música, al voltant
de la mostra de Guinovart.

Museu de l’Automoció de Lleida
De les 20.00 h a les 24.00 h

Roda Roda
Museu de l’Automoció de Lleida
Santa Cecília, 22
25001 Lleida
Tel. 973 212 635
www.museudelautomociodelleida.cat

Portes obertes al Museu
Podeu visitar l'exposició permanent
de vehicles històrics, motocicletes,
motors i reproduccions a escala.
També podeu veure la peça del
trimestre, un Ferrari 328 GTS.
A les 21.00 h

Visita guiada a les exposicions

