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de Lleida i Bellpuig Cobla. Pavelló Blau dels Camps Elisis.
Organitzen: Col·lectiu Cultural Cappont i Grup Sardanista
Montserrat.

MÚSICA

Margen Zero. 22.30 h. Stones. Organitza: IMAC.

13 diumenge
FIRA

Fira d’Artistes de l’Ereta. D’11.00 a 14.30 h. Plaça de
l’Ereta. Organitza: IMAC.

ACTIVITAT

Ecodescoberta “Quins són els arbres del meu carrer?”
D’11.00 a 13.00 h. Parc de la Mitjana. Inscripcions al telèfon
973 70 04 55. Organitza: Regidoria de Medi Ambient i Horta.

MÚSICA

Quimi Portet. 20.30 h. Cafè del Teatre. Organitza: IMAC.

17 dijous

POESIA

Lectura poètica d’Amat Baró “Catalunya i selva”.  Versos
de Temporada. 20.00 h. Cafè del Teatre. Organitza: IMAC.

19 dissabte

ACTIVITAT

Ruta del canal de Pinyana. De 9.00 a 13.00 h. Inscripcions
al telèfon 973 21 19 92. Organitza: Museu de l’Aigua de
Lleida.

Ecodescoberta “A la Mitjana també es fa fosc”.  De 20.00
a 22.30 h. Parc de la Mitjana. Inscripcions al telèfon
973 70 04 55. Organitza: Regidoria de Medi Ambient i Horta.

MÚSICA

Xipstick Boyz. 20.00 h. Epap. Organitza: IMAC.

Los Stompers. 22.30 h. Cafè del Teatre. Organitza: IMAC.

20 diumenge

ESPORTS

IV Cursa dels Templers. 9.30 h. Sortida i arribada al castell
dels Templers de Gardeny. Organitzen: KM0 Ponent, Turisme
de Lleida i Regidoria d’Esports.

GRAVATS
AL MORERA
El Museu d’Art Jaume Morera acull
fins al 12 de setembre l’exposició “La
permanència del gravat. Obres de la
col·lecció Gelonch Viladegut”. Els vi-
sitants podran contemplar 110 gra-
vats de 32 artistes diferents entre
els segles XVI i XXI, entre els quals
figuren Dürer, Picasso, Goya, Miró,
Rembrandt, Dalí, Chillida i Tàpies.

L’exposició ofereix una selecció de
les obres més destacades de la col-
lecció privada d’Antoni Gelonch Vila-
degut, que en pocs anys ha aconse-
guit reunir més de 300 estampacions
originals, a més de cartells i llibres
d'artista. La mostra convida el visi-
tant a recórrer de manera cronolò-
gica la història de l’art occidental
des del segle XVI  fins a l'actualitat
per mitjà de l’obra gràfica d’artistes
universals presents en la col·lecció.

El Museu ha programat visites fami-
liars dinamitzades a l’exposició i al
taller de gravat el 13 de juny i el 5
de setembre a les 11.00 h (preu 5
euros per família). També hi haurà
visites comentades gratuïtes per al
públic en general el 20 de juny i l’11
de juliol a les 11.00 h. A més, del 6 al
9 de juliol, d’11.00 a 13.00 h,
s’organitzen tallers d’introducció al
món del gravat adreçats a nens i
nenes de 6 a 11 anys, i fins al 22 de
juny hi ha visites educatives per a
alumnes d’ensenyament primari, se-
cundari i batxillerat.

L’horari de l’exposició “La permanèn-
cia del gravat. Obres de la col·lecció
Gelonch Viladegut” del Museu More-
ra (carrer Major, 31, edifici Casino)
és de dimarts a dissabte, d’11.00 a
14.00 h i de 17.00 a 20.00 h, i diumen-
ges i festius, d’11.00 a 14.00 h.
L’entrada a la mostra és gratuïta.


