NEWS MENSUAL ABRIL 2021
LA TEMPORADA LLEIDA
Atesa la situació sanitària, us recomanem la compra d'entrades en línia al
web latemporadalleida.cat
«Boleros i cançons d'Amor»
Antoni Tolmos
Divendres, 09 d'abril
20.00 h. Auditori Municipal Enric Granados - Sala 1
Preu: Reduïda: 12 € / Entrada: 15 €
«Tour Amuza»
Miki Núñez
Dissabte, 10 d'abril
20.30 h. Teatre de la Llotja
Preu: 35 €
«De què parlem mentre no parlem de tota aquesta merda»
Teatre Nacional de Catalunya / La Calòrica
Diumenge, 11 d'abril
19.00 h. Teatre Municipal de l'Escorxador - Sala 1
Preu: Reduïda: 12 € / General: 16 €
«Rèquiem de Mozart»
Orquestra Simfònica del Vallès
Diumenge, 11 d'abril
19.00 h. Auditori Municipal Enric Granados- Sala 1
Preu: Reduït 20 € /General: 25 € (Entrades exhaurides)
«La gran onada»
Sopa de Cabra
Divendres, 16 d'abril
20.00 h. Teatre de la Llotja
Preu: Zona D 31 € / Zona C 34 €
«Un bosc de sons»
Art&Shock
Dissabte, 17 d'abril
18.30 h. Auditori Municipal Enric Granados -Sala 1
Preu: Reduïda 6 € / General: 8 €
«Solitud a Stromboli»
Nurosfera
Dissabte, 17 d'abril
20.00 h. Teatre Municipal de l'Escorxador - Sala 1
Preu: Reduïda: 6 € / General: 10 €

«Dragoncio»
Titiriteros de Binéfar
Diumenge, 18 d'abril
12.00 h. Teatre Municipal de l'Escorxador - Sala 1
Preu: Reduïda: 6 € / General: 10 €
«Lo MicroFest»
Edició especial al Teatre de l'Escorxador a càrrec de 4 companyies
Dissabte, 24 d'abril
Teatre Municipal de l'Escorxador - Sala 2
Preu: 10 €
>Cia. La Caliptra «Por un punto de vista» i Grocer's Koseng «Esfumades»
A les 10.30 h, a les 12.00 h i a la 13.00 h
> Cia. Inhabitants «Calcetes de dissabte» i Cia. Theatrum Mundi «Un cadàver actuant»
A les 17.00 h, a les 18.30 h i a les 20.00 h.
Per a veure els 4 espectacles d'aquesta edició, s'haurà de comprar una entrada de matí i una
de tarda. Cada entrada dóna accés a 2 espectacles.

«Xiula»
Descontrol MParental
Dissabte, 24 d'abril
A les 16.30 h i a les 19.30 h. Teatre de la Llotja
Preu: General 18 €
«La Radio de Ortega»
Juan Carlos Ortega
Diumenge, 25 d'abril
18.00 h.Teatre Municipal L'Escorxador - Sala 1
Preu: Reduïda: 20 € / General: 22 €
«Midori & OCM»
Orquestra Simfònica Camera Musicae
Diumenge, 25 d'abril
19.00 h. Auditori Municipal Enric Granados - Sala 1
Preu: Reduïda: 25 € / General: 30 €

ARTS VISUALS
CENTRE D'ART LA PANERA
Pl. de la Panera, 2, 25002 Lleida
Telèfon: 973 262 185
Adreça electrònica: comunicaciolapanera@paeria.cat
Web: www.lapanera.cat/
De dimarts a dissabte, de 10.00 a 14.00 h i de 17.00 a 19.00 h.
Diumenges i festius, d'11.00 a 14.00 h. Dilluns tancat.
Entrada gratuïta
Aforament actual permès: 50 % de la capacitat
«Graves» Lara Almarcegui
A cura de Cèlia del Diego
Planta 0
En aquesta exposició presentem dos projectes de nova producció de l'artista en els quals
reflexiona sobre el territori de Lleida des del punt de vista geòlogic i la transformació que en
fem a nivell econòmic i social.
Amb la col·laboració de Fundació Sorigué, Lleida
«Pastoral» David Bestué
Planta 1
A cura de Marc Navarro
En aquest projecte expositiu l'artista David Bestué explora les possibilitats i els límits formals i
materials de l'escultura. A partir de l'experimentació amb elements orgànics com polpa de
poma, restes vegetals, aigua, etc. Bestué planteja una aproximació personal i col·lectiva al
territori de les terres de Lleida.
Coproducció amb Hangar.org, Barcelona
«Abril que fas florir les roses» David Bestué
MiniPanera
«Caniche. L'Almud de cadascú»
A cura d'Anna Roigé
Centre de documentació
«Llum artificial»
A cura d'Alexandre Laudo
Exposició en línia
«Conversa entre Marc Navarro i David Bestué»
Dijous 15 d'abril
18.30 h.
Activitat en línia a través dels canals de Youtube i Facebook de La Panera

MUSEU D'ART JAUME MORERA
Carrer Major, 31 (Edifici Casino), 25007 Lleida
Telèfon: 973 700 419
Adreça electrònica: mmorera@paeria.cat
Web: www.paeria.cat/mmorera
Horari: De dimarts a dissabte, d'11.00 a 14.00 h i 17.00 a 20.00 h. Diumenges i festius, d'11.00
a 14.00 h. Dilluns, tancat
Entrada gratuïta
Aforament actual permès: 50 % de la capacitat
Carles Porta. «La casa infinita»
Fins al 30 de maig de 2021
A cura de Jordi Antas
El Museu d'Art Jaume Morera i Animac presenten l'exposició "Carles Porta. La casa infinita"
dedicada als darrers 25 anys de la trajectòria artística de l'il·lustrador, dissenyador gràfic i
animador Carles Porta, estretament lligats a la imatge d'Animac. L'exposició proposa un
recorregut per les creacions de l'artista i el seu procés creatiu. Una oportunitat única per
endinsar-se en el particular univers d'un dels creadors lleidatans amb més projecció
internacional
Exposició permanent
«Inventari general»
A cura de Jesús Navarro
Aquesta exposició es planteja com un aparador públic de les reserves del Museu. No pretén
construir cap relat temàtic ni establir cap trama discursiva, sinó mostrar el major nombre
d'obres possible de les col·leccions del Museu, procedents de les distintes operacions d'ingrés
que la institució ha realitzat al llarg de la seva història centenària

ALTRES ESPAIS
CAFÈ DEL TEATRE
«A peu de públic. Midamideta»
Fins al 18 d'abril de 2021
Exposició de fotografies realizades per Carina Santiago (midamideta) des del 2006 en diferents
Festivals de música
ESPAI ZERO_Institut d'Estudis Ilerdencs
«55 Urnes per la llibertat»
Del 21 d'abril fins al 27 de juny
55 artistes i un fotògraf s'han sumat per a explicar l'1-O, cada un ha interpretat els fets a la
seua manera

MERCAT DEL PLA
«Feminista havies de ser»
Del 7 d'abril al 16 de maig
Un recorregut pels masclismes del segle XXI.
Horari:
De dimarts a divendres, de 17.00 h a 20.00 h
Dissabtes, d'11.00 h a 14.00 h i de 17.00 a 20.00 h
Diumenges i festius, d'11.00 a 14.00 h
Comissariat:
Natza Farré Maduell
Coordinació:
Equip del Palau Robert
Organitza:
Direcció General de Difusió
Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda
Generalitat de Catalunya
Regidoria de Ciutat i Cultura
Regidoria d'Educació, Cooperació, Drets Civils i Feminismes
Ajuntament de Lleida
Col·labora:
Àrea d'Igualtat
Diputació de Lleida
Pacto de Estado contra la violència de género
Ministerio de Igualdad
Gobierno de España

AUDIOVISUALS
CAFÈ CURT - PROJECCIONS CURTMETRATGES
Dimecres, 28 d'abril
20.00 h. Cafè del Teatre
Gratuït

FESTA I CULTURA POPULAR
LA CASA DELS GEGANTS
Avinguda Blondel, 64
De dimarts a divendres de 10.00 h a 14.00 h i de 17.00 a 20.00 h
Dissabtes, d'11.00 a 13.30 h i de 17.00 a 20.00 h
Diumenges i festius, d'11.00 a 13.30 h
Aforament actual permès:50 % de la capacitat
La Casa dels Gegants sorgeix 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.
A la Casa dels Gegants hi podreu veure:
.Els Gegants que formen l'actual grup dels Gegants de Lleida.
.Els Capgrossos de la comparsa municipal.
.Els Cavallets del Ball de Cavallets.
.Les Trampes i el Penó, juntament amb els vestits dels Heralds, Signífers i Pregoner.
.Els Marraquets de Lleida.
.El Marraco que s'hi fa present a través de diferent material gràfic.
.El Ball de Bastonets, el Ball de Moros i Cristians i la Moixiganga.
.Breu Història de la Festa Major de Lleida

LITERATURA
POETRY SLAM
Dijous, 1 d'abril
19.00 h. Cafè del Teatre
Preu: 3 €
Poetry Slam és una plataforma de creació artística que posa la paraula al centre de l'escena. El
públic decideix quines són les millors combinacions de substantius, verbs i emocions.
PRESENTACIONS LITERÀRIES
Boulder. Eva Baltasar
Dimecres, 7 d'abril
19.00 h. Cafè del Teatre
Gratuït
Premi Òmnium 2020 a la millor novel·la
Eva Baltasar conversarà amb Teresa Ibars i Maria Bohigas.
Organitza: Llibreria Caselles / Club Editor

Cicle LLETRES, PUNT DE TROBADA: de l'escriptura a la lectura
Presentació del llibre 8HORES. El noi del sucre i la vaga de la Canadenca d'Alfons López i
Pepe Gálvez , editat per Pagès.
Dijous, 8 d'abril
18.30 h. Museu de l'Aigua (av. Miquel Batllori 52)
Entrada gratuïta (limitada a l'aforament permès per les mesures de normativa sanitària, màxim
25 persones i amb registre de traçabilitat a l'entrada de l'equipament. Es prega arribar com a
mínim 20 minuts abans per evitar aglomeracions a l'entrada)
Organitza: Ajuntament de Lleida
Presentació del llibre Batre records d'Anna Sàez , editat per Fonoll, a càrrec de Santiago
Costa, director del diari Segre, Pere Rovira, escriptor i poeta i la pròpia autora.
Dimarts, 13 d'abril
18.30 h. Sala Alfred Perenya de la Regidoria Ciutat i Cultura
(Entrada gratuïta (limitada a l'aforament permès per les mesures de normativa sanitària,
màxim 40 persones i amb registre de traçabilitat a l'entrada de l'equipament. Es prega arribar
com a mínim 20 minuts abans per evitar aglomeracions a l'entrada)
Organitza: Ajuntament de Lleida
SETMANA DE SANT JORDI
Del 20 al 23 d'abril
Pròximament es farà pública la programació amb motiu de Sant Jordi al web de la Regidoria de
Ciutat i Cultura

MÚSICA
CURTCIRCUIT
CURTCIRCUIT torna amb més grups, alguns canvis i molta música. En aquesta nova edició del
circuit de sales tornem a tenir grups que presenten a bandes o artistes que els hi agraden, però
també tenim grups que sumen, combinacions molt especials i artistes convidats que venen
d'altres països.
MELENAS
Divendres, 9 d'abril
20.00 h. Cafè del Teatre
Preu: anticipada 12 € / taquilla 15€
KOERS
Dissabte, 10 d'abril
20.00 h.
Diumenge, 11 d'abril
19.00 h.
Cafè del Teatre
Entrades exhaurides

CAFÈ DEL TEATRE
Sala CAT - PAU VALLVÉ
Divendres, 16 d'abril
18.00 h (Entrades disponibles)
20.00 h (Entrades exhaurides)
Cafè del Teatre
MIQUEL ABRAS
Diumenge, 18 d'abril
19.00 h. Cafè del Teatre
Preu: 15 €
JAZZTARDOR 2020
PINK LEMON
Dissabte, 17 d'abril de 2021
20.00 h. Cafè del Teatre
Reduïda: 10 € Taquilla: 12 €
POLAR LIVE WEEKEND
Festival Itinerante de Bandas Emergentes
VALDIVIA & THE BOO BAND
KEEP OUT
ALISON DARWIN
Divendres, 23 d'abril
19.00 h. Cafè del Teatre
Preu: 14 € / Anticipada: 10 € / Abonament 2 dies: 18 €
MOSHBOWL
EL CAPITÁN ELEFANTE
DOCTOR LOBO
Dissabte, 24 d'abril
19.00 h. Cafè del Teatre
Preu: 14 € / Anticipada: 10 € / Abonament 2 dies: 18 €

PATRIMONI
MUSEU DE L'AIGUA
Av. de Miquel Batllori, 52, 25001 Lleida
Telèfon: 973 211 992
Adreça electrònica: museuaigua@paeria.cat
De dimarts a divendres, d'11.00 h a 14.00 h. i dissabtes, de 17.00 h a 20.00 h.
Els espais del museu estan oberts al públic en els horaris habituals, seguint tots els protocols
de seguretat.
#museusoberts #LaCulturaÉsSegura
Aforament al 50% de la capacitat.

Exposicions:
«La força de l'aigua. El Dr. Pearson i les obres de la Canadenca a Lleida» i «Aigües del món»
Presentació del llibre 8HORES. El noi del sucre i la vaga de la Canadenca
Dijous 8 d'abril
18.30 h. Jardí del Museu de l'Aigua
A càrrec dels autors Alfons López i Pepe Gálvez.
Entrada gratuïta (limitada a l'aforament permès per les mesures de normativa sanitària, màxim
25 persones i amb registre de traçabilitat a l'entrada de l'equipament. Es prega arribar com a
mínim 20 minuts abans per evitar aglomeracions a l'entrada)

DIPÒSIT DEL PLA DE L'AIGUA
Carrer de Múrcia, 10 (plaça del Dipòsit)
Dissabtes, diumenges i festius, d'11.00 h a 14.00 h
Entrada lliure
«Ruta de les fonts»
Dissabte 17 d'abril
D'11.00 h a 13.00 h
Itinerari pel Dipòsit del Pla de l'Aigua i les fonts que en repartien l'aigua.
Gratuït. Places limitades.
Inscripcions per correu electrònic a museuaigua@paeria.cat
MUSEU DE L'AUTOMOCIÓ RODA RODA
Carrer de Santa Cecília, 22 (davant dels Camps Elisis), 25001 Lleida
Telèfon: 973 212 635 (museu) 973 700 393 (Regidoria de Promoció Cultural)
Adreça electrònica: museuautomocio@paeria.cat
Web: http://www.museudelautomociodelleida.cat
De dimarts a dissabte d' 11.00 a 14.00 h i de 17.00 a 20.00 h
Diumenges i festius, d'11.00 a 14.00 h
Dilluns tancat
Aforament actual permès: 50 % de la capacitat
El Roda Roda - Museu de l'Automoció de Lleida presenta una extensa col.lecció de cotxes,
motocicletes,motors i reproduccions a escala que ens conviden a fer un viatge pel món de la
indústria de l'automòbil a través de la història.
La peça del trimestre: «Les motos de la Guàrdia Urbana»
Presentem la Sanglas 400, la Guzzi V50, la BMW R80R i la BMW F650 que s'incorporen als fons
del museu.

Horaris de Setmana Santa
LA CASA DELS GEGANTS
Dijous 1 d'abril, de 10.00 h a 14.00 h i de 17.00 h a 20.00 h
Divendres 2 d'abril, d'11.00 h a 13.30 h
Dissabte 3 d'abril, d'11.00 h a 13.30 h i de 17.00 h a 20.00 h
Diumenge 4 d'abril, d'11.00 h a 13.30 h
Dilluns 5 d'abril, d'11.00 h a 13.30 h
CENTRE D'ART LA PANERA
Dijous 1 d'abril, de 10.00 h a 14.00 h i de 17.00 h a 19.00 h.
Divendres 2 d'abril, d'11.00 h a 14.00 h
Dissabte 3 d'abril, de 10.00 h a 14.00 h i de 17.00 a 19.00 h.
Diumenge 4 d'abril, d'11.00 h a 14.00 h
Dilluns 5 d'abril, tancat
MUSEU D'ART JAUME MORERA
Dijous 1 d'abril, d'11.00 h a 14.00 h i de 17.00 h a 20.00 h.
Divendres 2 d'abril, d'11.00 h a 14.00 h
Dissabte 3 d'abril, d'11.00 h a 14.00 h i de 17.00 h a 20.00 h.
Diumenge 4 d'abril, d'11.00 h a 14.00 h
Dilluns 5 d'abril, d'11.00 h a 14.00 h
MUSEU DE L'AIGUA- CAMPAMENT DE LA CANADENCA
Dissabte 3 d'abril, de 17.00 a 20.00 h
Dijous 1 d'abril, d' 11.00 h a 14.00 h
Resta de dies tancat.
DIPÒSIT DE L'AIGUA
Divendres 2, dissabte 3 i diumenge 4 d'abril, d'11.00 a 14.00 h
Resta de dies tancat.
MUSEU DE L'AUTOMOCIÓ- RODA RODA
Dijous 1 d'abril, d'11.00 h a 14.00 h i de 17.00 h a 20.00 h
Divendres 2 d'abril, d' 11.00 h a 14.00 h
Dissabte 3 d'abril, d'11.00 h a 14.00 h i de 17.00 h a 20.00 h
Diumenge 4 d'abril, d' 11.00 h a 14.00 h
Dilluns 5 d'abril, tancat
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