Ja tenim a tocar l’estiu, un temps ideal per deixar-nos endur per l’essència
dels nostres espais públics, dels nostres carrers, d’espais de trobada a l’aire
lliure per gaudir col·lectivament de tota la creativitat que la mateixa ciutat
genera. Compartir cultura al carrer és un dels trets distintius de la nostra
societat.
Estem a punt, doncs, per assaborir l’Estiu en Viu, una programació cultural
amb un ampli ventall de propostes que ens anima a gaudir de la cultura
popular, d’espectacles d’arts escèniques i música en diferents espais de la
ciutat i activitats als equipaments culturals i monumentals de Lleida.
El tret de sortida de la programació d’aquest estiu serà el 17 de juny amb
un espectacle a càrrec del discjòquei Víctor Guersana i l’arpa de Berta
Puigdemasa. A més, paral·lelament el cap de setmana del 17 al 19 de juny se
celebra el Magnífic Fest by Lleida Music Festival.
També destaca la XV Festa de la Música que tindrà lloc el 18 de juny a la
plaça Paeria i el 3rd Ricard Viñes Piano Kids and Youth del 30 al 2 de juliol a
l’Auditori Municipal Enric Granados.
En l’àmbit de les arts escèniques i circ hi destaquen, entre altres, els
espectacles de circ Tartana amb la Cia. Trocos Lucos i Oye Polo a càrrec de
Oye Sherman i Ana Polo.
A més de l’Auditori Municipal Enric Granados, la plaça Esteve Cuito del
Teatre Municipal de l’Escorxador, l’amfiteatre del Camps Elisis, l’Arborètum
i la plaça Barcelona seran altres escenaris que acolliran la programació de
l’Estiu en Viu.
Les activitats tradicionals i de cultura popular també hi són presents
durant aquest període amb la celebració de la Festa Tradicional de Corpus,
l’arribada de la Flama del Canigó i la Romeria dels Fanalets de Sant Jaume.
Tenim a tocar, doncs, un estiu que ens ha de fer gaudir de la cultura en viu,
de viure els carrers, els indrets i els emplaçaments de la ciutat. Lleida ens
convida del 17 de juny al 31 de juliol a capbussar-nos en tota la cultura i la
diversió que conté aquest programa.
Gaudim d’un gran Estiu en Viu a Lleida!
Miquel Pueyo i París
Paer en Cap

MAGNÍFIC FEST
BY LLEIDA MUSIC FESTIVAL
DEL 16 AL 19
DE JUNY
+info i venda d’entrades:
magnificfest.com

URBAN PASSAREL·LA
ARPA I DJ EN DIRECTE
BERTA PUIGDEMASA, ARPA
VÍCTOR GUERSANA, DJ
ISAAC BARÓ, PRESENTADOR

DIVENDRES,
17 DE JUNY
21.30 h

Passarel·la del Liceu Escolar
Entrada gratuïta

Urban Passarel·la ens convida a contemplar la riquesa de la nostra ciutat
a través del ritme de les propostes electròniques del dj Víctor Guersana en
fusió amb les propostes melòdiques de l’arpista Berta Puigdemasa.
La passarel·la de Lleida serà l’escenari per a aquesta desfilada, on
l’actor Isaac Baró donarà pas als diferents col·lectius que constitueixen
la diversitat de la fauna lleidatana: avis i àvies, jovent, famílies,
gitanos, persones nouvingudes de països com Senegal, Marroc, Xina o
Llatinoamèrica, persones amb diversitat funcional, artistes, runners,
patinadors, passejadors de gossos, persones donant pa als ànecs del riu
Segre…
I si vols, tu també podràs travessar la passarel·la amb la teva
individualitat! Cadascuna de nosaltres som part de la personalitat de la
ciutat.

XV FESTA DE LA MÚSICA
La Festa de la Música és una celebració internacional que s’escau el primer
dia de l’estiu a l’hemisferi nord (el dia més llarg de l’any). Per fer realitat
aquesta efemèride comptem amb la participació de diferents formacions
musicals.
Hi participen:
Banda Retocada
Bucs d’Assaig “El Mercat”
Conservatori i Escola Municipal de Música de Lleida
Dalcroze. Centre d’Estudis Musicals
Escola d’Acordió de Lleida
Escola de Música Arts Musicals
Escola de Música de l’Orfeó Lleidatà
Escola de Música Pons Roselló
L’Intèrpret. Escola de Música
Músics. Taller de Música

DISSABTE,
18 DE JUNY
Tot el dia
Pl. Paeria

CELEBREM 10 ANYS
DE GÒSPEL
GÒSPEL, MÚSICA MODERNA I JAZZ
VEUS.KAT
ROBERT FALTUS, DIRECTOR

DISSABTE,
18 DE JUNY
20.00 h

Auditori Municipal
Enric Granados
General: 11 € / Reduïda: 8 €
Venda taquilla: dimarts i dijous de 10.00 h a
12.00 h i de dimarts a divendres de 17.00 h
a 20.00 h. (Dilluns tancat).
Venda online:
auditorienricgranados.cat

Concert de celebració del Veus.kat. El Cor celebra 10 anys de vida i vol
compartir-ho amb el seu públic. Com sempre, gaudint dels sentiments,
la música i el caliu que porta el Gòspel. Aquest any us oferim una mostra
de la nostra trajectòria amb el desig que la màgia pugui portar més
esperança que mai. Sempre donant el millor per obtenir el millor del
públic.
Fem Gòspel. Fem vida!

XXVIII FESTES TRADICIONALS
DE CORPUS A LLEIDA

DIUMENGE,
19 DE JUNY
De 10.00 h a 20.00 h
Eix comercial de Lleida
Ho organitza:
Patronat del Corpus de Lleida
Hi col·labora:
Ajuntament de Lleida i Bisbat de Lleida
+info: patronatcorpuslleida.com

ARRIBADA DE LA FLAMA DEL
CANIGÓ A LLEIDA
LLIURAMENT DE LA FLAMA A TOTES LES ENTITATS I
COL·LECTIUS DE LA CIUTAT

DIJOUS,
23 JUNY
A partir de les 20.00 h
20.00 h
Recepció al Palau de la
Paeria
20.30 h
Pardinyes
Pl. dels Ferroviaris
Ho organitza:
Associació Flama del Canigó
+info: flamadelcanigolleida.com

PEDALADA DE CONTES
AL PARC DE LA MITJANA
AMB JEEP GASULLA

Des de la Biblioteca de Pardinyes us convidem a participar a la Pedalada
de contes, tot redescobrint el Parc de la Mitjana a través dels contes i de
la música. Porteu la vostra bicicleta i compartirem bons moments tot fent
salut, cultura, medi ambient, educació…

DILLUNS,
27 DE JUNY
18.00 h

Punt de trobada:
entrada principal del parc de
la Mitjana
(Glorieta Font i Quer)
+Info: 973 241 746
Per realitzar l’activitat cal dur bicicleta
Ho organitza: Biblioteca Municipal
de Pardinyes

CONCURS INTERNACIONAL
DE PIANO RICARD VIÑES
3a EDICIÓ KIDS AND YOUTH

Adreçat a joves promeses de totes les nacionalitats, que concursaran en
tres categories: fins a 11, 14 i 17 anys.
Pots seguir les proves del concurs Ricard Viñes també per streaming a
través del lloc web www.auditorienricgranados.cat/cricardvines

DEL 30 DE JUNY
AL 2 DE JULIOL

Auditori Municipal Enric
Granados
Ho organitza:
Auditori Municipal Enric Granados i el
Conservatori i Escola Municipal de Música
de Lleida

CONCERT INAUGURAL

DE LA 3a EDICIÓ DEL CONCURS INTERNACIONAL DE PIANO
RICARD VIÑES KIDS AND YOUTH
Concert inaugural 3rd Ricard Viñes Kids and Youth a càrrec de Pedro López
Salas guanyador del Premi Especial al millor participant espanyol en el
Concurs Internacional de Piano Ricard Viñes 2021.

DIJOUS, 30 DE JUNY
20.00 h
Auditori Municipal Enric
Granados
General: 8 € / Reduïda: 6 €
Venda taquilla: dimarts i dijous de 10.00 h a
12.00 h i de dimarts a divendres de 17.00 h a
20.00 h. (Dilluns tancat).
Venda online:
auditorienricgranados.cat

FEM BANDA

XVII FESTIVAL INTERNACIONAL DE BANDES DE MÚSICA
DE LLEIDA
Arriba l’estiu i és un dels millors moments per a passar-ho bé amb la
música en viu. Un certamen que té la voluntat d’atansar al màxim de
públic els concerts a l’aire lliure. En aquesta edició gaudirem de bandes
originàries d’Itàlia, Portugal, Múrcia, Alacant i València.

DEL 30 DE JUNY
AL 3 DE JULIOL DE
2022
+info: fembanda.com

BOLLING & FRIENDS
FLAUTA I TRIO DE JAZZ AMB PIANO
LLEIDART ENSEMBLE
NEUS PUIG, FLAUTA
MARTA CASTELLÓ, PIANO
ROGER AZCONA, CONTRABAIX
IGNASI CORELLA, BATERIA

DIVENDRES,
8 DE JULIOL
20.00 h

Arborètum
C. Enric Farreny, 49
Hi col·labora: Arborètum
Entrada gratuïta

Uns diuen que en la varietat hi ha el gust, d’altres cuinen els seus plats
amb ingredients de tots els racons del món i als qui ens agrada la
música, tenim la sort de poder escoltar músiques d’arreu en un clic...
és indiscutible que la fusió i la multiculturalitat en aquest dia a dia tan
interconnectat ens fa aprendre moltes coses noves.
Aquesta proposta es tracta d’un concert de cambra que barreja músiques
d’arreu, des del tango argentí, al chorinho brasiler, passant pel blues
americà amb ritmes africans, amb una obra del compositor Bolling com
a plat fort, que es pot dir que és una olla barrejada d’estils i músiques del
món on s’hi pot escoltar com juga fusionant la música clàssica amb la
música que triomfava als Estats Units al segle XX: el jazz.

SHARON CLARK QUINTET
JAZZ

SHARON CLARK, VEU
FREDRIK CARLQUIST, SAXO
TENOR I CLARINET
MATTIAS NILSSON, PIANO
IGNASI GONZÀLEZ, BAIX
JO KRAUSE, BATERIA

DIVENDRES,
15 DE JULIOL
20.00 h

Amfiteatre Camps Elisis
Entrada gratuïta

Reconeguda a nivell internacional per la seva vibrant i incomparable
tonalitat, la cantant de jazz Sharon Clark ha estat aclamada pels
mitjans de comunicació internacionals, incloent-hi el New York Times, el
Washington Post o el Wall Street Journal. La crítica ha dit que escoltar en
directe a aquesta vocalista és una experiència intensa on es relacionen
l’emoció i la perfecció. Dotada d’una veu poderosa i una tècnica
extraordinària, Clark és capaç de desenvolupar-se, des d’una accentuada
personalitat artística, en una estètica on conflueixen la gran tradició del
jazz vocal i els necessaris accents de modernitat que tot art necessita per a
la seva evolució.

TARTANA
CIRC

CIA. TROCOS LUCOS

Tartana és un espectacle que uneix recerca sobre la tècnica de bàscula
coreana, equilibris sobre mans i humor, tot plegat en una escena
emmarcada per una furgoneta i la sensació que qualsevol cosa és
possible.
Una proposta innovadora amb tècniques de circ d’un alt risc on
emocionar-te per la complicitat dels tres acròbates i per la manera que
tracten de resoldre conflictes tan absurds com quotidians. No sabràs si
contenir l’alè o contenir el riure.

DIJOUS,
21 DE JULIOL
20.00 h
La Mariola
Pl. Barcelona

+info: teatreescorxador.com
Entrada gratuïta

Foto: Gaby Merz

FESTA I ROMERIA DES
FANALETS DE SANT JAUME
FESTA INCLOSA AL CATÀLEG DEL PATRIMONI FESTIU
DE CATALUNYA

Consulteu les diferents activitats previstes amb motiu de la festa i la
romeria dels fanalets a: pessebristeslleida.com

DIUMENGE,
24 DE JULIOL
A partir de les 21.00 h
Davant de la Parròquia de la
Mare de Déu del Carme
Ho organitza: Agrupació Ilerdenca de
Pessebristes
Hi col·labora: Ajuntament de Lleida
i Diputació de Lleida
+info: pessebristeslleida.com

OYE POLO
MONÒLEG
OYE SHERMAN
ANA POLO

Oye Sherman i Ana Polo fan parada a Lleida amb la seva gira mundial OYE
POLO TOUR, sentit homenatge a referents feministes contemporanis com
Pablo Motos, Bertín Osborne i Edu Galán.
Ana Polo és periodista i humorista i ha treballat a diversos programes de
RAC1, Catalunya Ràdio i TVE. També va ser col·laboradora del late show
‘No te metas en política’. Actualment la podeu seguir al podcast OYE
POLO de Radio Primavera Sound i a Feministic de Fibracat TV, també als
monòlegs amb els que recorre la geografia catalana.
Maria Rovira, més coneguda com a Oye Sherman, és guionista i
monologuista. Forma part del col·lectiu “El Soterrani”, col·labora a
L’Irradiador d’iCat i a l’Està Passant de TV3. Juntament amb l’Ana Polo
realitzen el podcast OYE POLO a Radio Primavera Sound.

DIMECRES,
27 DE JULIOL
20.00 h
Pl. Esteve Cuito
Teatre Municipal
de l’Escorxador

+info: teatreescorxador.com
Entrada gratuïta

Foto: Cecilia Díaz Betz

MÉS PER VEURE
I VISITAR

CASA DELS GEGANTS
Parteix de la voluntat de crear un espai marc on reunir la col·lecció de
la comparseria festiva municipal i d’obrir-lo, també, als altres grups,
comparses, elements i motius festius que configuren la cultura tradicional
i popular de la ciutat de Lleida, amb una especial incidència en la Festa
Major, de tal manera que hi siguin representats igualment.

CASA DELS GEGANTS
Av. Blondel, 64
25002 Lleida
Tel. 973 700 393
www.festeslleida.cat
festes@paeria.cat
Horari:
De dimarts a divendres, de 10.00 h a 14.00 h
i de 17.00 h a 20.00 h
Dissabtes, d’11.00 h a 13.30 h i de 17.00 h a
20.00 h
Diumenges i festius, d’11.00 h a 14.00 h
Dilluns tancat

CENTRE D’ART LA PANERA
EXPOSICIONS

ACTIVITATS

Elena Aitzkoa. Brote de peral
A cura d’Isabel de Naverán

DIJOUS 7 DE JULIOL, 19.00 h
Performance d’Elena Aitzkoa i
recital de poemes a càrrec de la
poeta Luz Pichel

Beques Art i Natura a la Creació
2019-2020
Isabel Barios
Miriam Isasi
Coco Moya
A cura d’Antoni Jové
Laura Meseguer. Invisible
A cura d’Anna Roigé
Laura Meseguer. Sisters
Espai miniPanera

LA PANERA
Pl. de la Panera, 2
25002 Lleida
Tel. 973 262 185
www.lapanera.cat/
comunicaciolapanera@paeria.es
Horari
De dimarts a dissabte, de 10.00 h a 14.00 h
i de 17.00 h a 19.00 h
Diumenges i festius, d’11.00 h a 14.00 h
Dilluns tancat

DIJOUS 28 DE JULIOL, 19.00 h
Visita comentada a l’exposició
Beques Art i Natura a la Creació
2019-2020 a càrrec d’Antoni Jové,
coordinador d’exposicions de La
Panera.

26 DE JULIOL, 9 I 16 D’AGOST DE
17.30 h A 19.00 h
Laura Meseguer. Sisters.
Activem la miniPanera en
família a càrrec d’Helena Ayuso,
coordinadora del programa
educatiu i de l’espai miniPanera.
Inscripció prèvia. www.lapanera.cat

MUSEU D'ART JAUME MORERA
ENCREUAMENTS. DIPÒSITS DE LA COL·LECCIÓ NACIONAL DE
FOTOGRAFIA I D’ART CONTEMPORANI

Fins al 3 de juliol
A cura de Jesús Navarro
Mostra que presenta un important conjunt d’adquisicions d’obra
fotogràfica i contemporània que s’ha incorporat recentment a la col·lecció
del Museu en concepte de dipòsit procedent de les compres que la
Generalitat de Catalunya ha dut a terme en els darrers anys.

MUSEU D’ART
JAUME MORERA
C. Major, 31, Edifici Casino
Tel. 973 700 419
mmorera@paeria.cat
www.paeria.cat/mmorera
Horari:
De dimarts a dissabte, de 10.00 h a 14.00 h
i de 18.00 h a 20.00 h
Diumenges i festius, de 10.00 h a 14.00 h
Dilluns tancat

MUSEU DE L’AIGUA DE LLEIDA
EXPOSICIONS

ACTIVITATS

El Dr. Pearson i les obres de la
Canadiense a Lleida
Explica la construcció del canal de
Seròs, la importància cabdal que va
tenir per a Lleida i els fonaments de
la hidroelectricitat.
Aigües del món
Col·lecció de 3.000 ampolles
d’aigua d’arreu del món, aportades
pels visitants.
Joan Oró. El científic de la vida
Mostra del llegat del gran científic
lleidatà, amb documents científics i
objectes personals.

Divendres 1 de juliol - 11.00 h
Visita guiada als Pous del gel
Visita per descobrir aquest
indret desconegut del patrimoni
de l’aigua, els antics pous per
conservar el glaç, situats al Turó de
la Seu Vella.

Divendres 15 de juliol - 11.00 h
Ruta de les fonts
Visita al Dipòsit del Pla de l’Aigua
del segle XVIII i recorregut per
les fonts monumentals que en
repartien l’aigua i que es conserven
al Centre Històric.

Divendres 8 de juliol - 10.00 h
Taller d’estiu
Taller obert a infants de 5 a 9 anys
per descobrir els secrets de l’aigua
d’una manera lúdica.

Activitats gratuïtes
Places limitades
Més informació i inscripcions a
museuaigua@paeria.cat

MUSEU DE L’AIGUA DE LLEIDA
Campament de la Canadiense
Av. Miquel Batllori 52
25001 Lleida
Tel. 973 211 992
museuaigua@paeria.cat
www.museudelaiguadelleida.cat
Horari:
De dimarts a divendres, d’11.00 h a 14.00 h
Dissabtes, de 17.00 h a 20.00 h

DIPÒSIT DEL PLA DE L’AIGUA
C. Múrcia, 10
25002 Lleida
Horari: dissabtes, diumenges i festius
d’ 11.00 h a 14.00 h

RODA RODA
MUSEU DE L’AUTOMOCIÓ
LA PEÇA DEL TRIMESTRE:
VOLVO S90

RODA RODA
Museu de l’Automoció
C. Sta. Cecília, 22
(davant dels Camps Elisis)
25001 Lleida

Tel. 973 212 635
museuautomocio@paeria.cat
www.museudelautomociodelleida.cat
Horari:
De dimarts a dissabtes, d’11.00 h a 14.00 h
i de 17.00 h a 20.00 h
Diumenges i festius, d’11.00 h a 14.00 h
Dilluns tancat

Presentem una nova incorporació a la col·lecció del museu: un Volvo S90.
Es tracta d’un cotxe d’alta gamma, adaptat a la funció de cotxe oficial
municipal, que ens remet a una tipologia molt concreta de vehicles i a
unes pràctiques avui qüestionades.
Del 10 de juny al 2 d’octubre de 2022

GALERIA
ESPAI CAVALLERS 31·33
BENJAMÍ TOUS

del 24 de juny al 30 de juliol

JORDI PRENAFETA

del 26 d’agost al 30 de setembre

Galeria
ESPAI CAVALLERS 31·33

C. Cavallers, 31-33
25001 Lleida
espaicavallers.com
galeria@espaicavallers.com
Horari:
De dimarts a divendres, de 10.30 h a
14.00 h i de 16.30 h a 20.00 h
Dissabte de 10.30 h a 14.00 h i de 16.30 h
a 20.30 h
Diumenges i dilluns tancat

La Galeria Espai Cavallers 31·33 segueix amb la seva tasca de visibilització
de les creacions d’artistes del territori sempre dins la línia marcada per la
qualitat artística. Benjamí Tous inaugurarà a finals de juny amb els seus
darrers treballs vinculats a Lleida i relacionats amb els ponts del riu Segre,
amb els quals estableix la interrelació amb els ponts que representen
per a nosaltres els cinc sentits. Durant el mes de setembre exposarà,
per primera vegada, en Jordi Prenafeta, que presentarà els seus treballs
inèdits a través d’una sèrie d’obra poètica i conceptual que no deixarà
indiferents els visitants.

TURÓ DE LA SEU VELLA
La Seu Vella de Nit

Divendres 1, 8, 15, 22 i 29 de juliol de
2022 de 21.00 h a 24.00 h
(El campanar tancarà mitja hora
abans.)

Si de dia fascina, de nit captiva! La
Seu Vella obrirà les seves portes
tots els divendres de juliol, agost i
setembre en horari nocturn. Visita
lliure.
Preu: 5 €

Postes de sol des de la terrassa
del Castell del Rei

Dijous 7, 14 i 21 de juliol de 2022
20.30 h
Punt de trobada: recepció del Castell
del Rei

Després d’una breu visita pel Castell
del Rei on aprofitarem per parlar
d’algunes anècdotes relacionades
amb els diferents reis que s’hi van
hostatjar, gaudirem de la posta de
sol des de la terrassa del castell
Tarda dels lectors al Claustre de amb una cervesa ben fresqueta.
la Seu Vella
Preu: 12 €
Dimecres 6, 13, 20 i 27 de juliol de
2022 de 16.30 h a 19.30 h

Entrada lliure a totes les persones
que portin un llibre i facin del
claustre el seu espai de lectura.

TURÓ DE LA SEU VELLA
Consorci del Turó de la Seu Vella
Tel. 973 230 653
www.turoseuvella.cat
Compra d’entrades: www.ticketara.com

Nits de Lluna Plena al Claustre
de la Seu Vella
Dimecres 13 de juliol de 2022
de 21.00 h a 24.00 h
Inici del concert: 21.30 h

Com cada nit de lluna plena, el
claustre de la Seu Vella obrirà
les seves portes per gaudir en
aquesta ocasió d’un concert a
càrrec de Carolina Blàvia, amb un
espectacle d’homenatge a la fadista
portuguesa per excel·lència, Amàlia
Rodrigues. Carolina Blàvia cantarà
temes en portuguès i català, i
estarà acompanyada de Xavi Monge
(piano) i de Francisco Javier Reyes
(violí).
Punt de trobada: recepció de la Seu
Vella. Preu: 5 €

TURISME DE LLEIDA
ACTIVITATS
BUS TURÍSTIC DE L’ESTIU
Parada Pont Vell/Paeria
Consulta horaris i dies de
funcionament a:
www.turismedelleida.cat
Preu : 1,20 € per persona.

OFICINA DE TURISME DE
LLEIDA
C. Major, 31
Tel. 973 700 319
www.turismedelleida.cat
infoturisme@paeria.cat
De dilluns a dissabte: de 10.00 h a 14.00 h i
de 16.00 h a 19.00 h
Diumenges i festius: de 10.00 h a 13.30 h

CASTELL DELS TEMPLERS DE
GARDENY
Visites guiades i activitats “Nits del
Temple”
Consulta horaris i tarifes a
www.turismedelleida.cat
Reserva prèvia a Turisme de Lleida
(infoturisme@paeria.cat
o tel. 973 700 319)
Projecció d’audiovisual de la
història dels Templers

VISITES GUIADES A LA CIUTAT
Consulta el calendari de les visites
guiades amb els seus horaris i
tarifes a www.turismedelleida.cat
Reserva prèvia a Turisme de Lleida
(infoturisme@paeria.cat
o tel. 973 700 319)
Places limitades i sortida des de
l’oficina de Lleida (c. Major, núm.
31)
Durada aproximada 1 h 30 m

IL·LUSTRACIÓ I DISSENY: CACTUSOUP

