
I ACTIVITATS 
'Raíces de la cultura 
Lean' 
El consultor empresarial, Borja 

Arrizabalaga imparteix la con-

ferència Las raíces de la cultura 

Lean. 

Lloc: Sala de juntes de la Facul-

tat de Dret, Economia i Turisme. 

16.00 hores. 

Cafè-tertúlia 
Visita guiada al voltant de l'expo-

sició de Ramon Pichot en què es 

compartiran impressions sobre la 

mostra en una tertúlia participa-

tiva acompanyada d'una tassa de 

cafè. 

Lloc: CaixaForum. 18.00 hores. 

Pessics de Ciència 
Conferència Les pedres parlen. Es-

tudi dels fòssils d'un extraordinari 

jaciment ilerdenc, a càrrec d'Anto-

ni Lacasa Ruiz. 

Lloc: Cafè del Teatre. 19.30 hores. 

Les Pensions 
Xerrada sobre la situació actual 

de les pensions i com ens afecta a 

la nostra economia familiar. 

Lloc: Armats de Lleida, carrer En-

ric Granados, 19. 20.00 hores. 

I EXPOSICIONS 
Exposició 'Oscar 
Muñoz: des/ 
materializaciones' 
Exposició del colombià Oscar 

Muñoz amb les obres més repre-

sentatives de la seva trajectòria. 

Lloc: Museu de la Fundació Sori-

gué. Fins al desembre. 

'Ramon Pichot, 
D'Els Quatre gats a 
la Maison Rose' 
Itinerari vital i artístic per desco-

brir un dels noms destacats de la 

història de l'art català. 

Lloc: CaixaForum Lleida. Fins al 22 

de juliol. 

'Agramuntophitecus' 
Amb motiu del desè aniversari 

de la mort de Josep Guinovart, 

el Museu de Lleida presenta un 

diàleg entre una vintena d'objec-

tes de les col·leccions del museu 

i una vintena d'obres de l'artista. 

Lloc: Museu de Lleida. Fins al 22 

de juliol. 

'À table' 
L'exposició reuneix algunes de les 
peces més representatives de la 
relació de Guinovart amb els ali-
ments a través d'un recorregut 
per les diferents disciplines amb 
les quals l'artista va tenir més 
contacte (pintura, escultura o di-
buix). 

Lloc: Espai Guinovart, Agramunt. 
Fins al 24 de juny. 

'Una veu rebel' 
Mostra bibliogràfica sobre Manu-
el de Pedrolo amb les publicaci-
ons més destacades de l'autor. 
Lloc: Rectorat de la Universitat de 
Lleida. Fins al 26 de juny. 

'New York Penelles' 
Exposició monogràfica sobre l'ar-
tista francès Zeso WF, un dels ar-
tistes més influents en el món del 
grafiti i el muralisme. 
Lloc: Espai Cultural Sala B, Pene-
lles. Fins al desembre. 

'Inventari general' 
Mostra amb prop de 200 obres 
de les col·leccions del Morera de 
diversos autors i èpoques. 
Lloc: Museu d'Art Jaume Morera. 

'La Barcelona dels 
anys 60' 
Exposició fotogràfica de Narcís 
Dauder i Ricard Duran. 
Lloc: Museu d'Arquitectura i Ur-
banisme. Almacelles. Fins el 29 
dejuliol. 

'D'això, no me'n sé 
estar' 
Exposició a càrrec de l'artista de 

Víctor Sunyol (poeta) + Vall Palou. 

Lloc: Fundació Vallpalou, Lleida. 

Fins al 2 dejuliol. 

'Els primers trets de 
Francesc Boix' 
L'exposició Els primers trets de 

Francesc Boix ens permet copsar 

la vida al Front del Segre durant 

l'estada del fotògraf a la zona. 

Lloc: Museu de la Noguera, Bala-

guer. Fins al 24 de juny. 

'Txernòbil: la ciutat 
del silenci' 
Impactant exposició fotogràfica 
que presenta la desoladora situa-
ció al voltant de la central nuclear. 
Lloc: Biblioteca Josep Lladonosa 

d'Alguaire. Fins al 15 de juny. 

'Mimesi i metàfora' 
Exposició d'homenatge al cientí-

fic lleidatà Pius Font i Quer. 

Lloc: Serveis Territorials Cultura a 

Lleida. Fins al 30 de juny. 

'Feminisme sense 
excuses' 
La mostra té 9 expositors a través 
dels quals el públic viatjarà per 
les reivindicacions i lluites per la 
igualtat entre dones i homes. 
Lloc: Biblioteca Cappont UdL. 
Fins al 12 de juny. 

Nostalgia 
Nostalgia tracta el sentiment 
d'acceptació i posterior felicitat 
que pertanyen al continu i impa-
rable transcurs del pas del temps. 
Lloc: Fundació Margarida de 
Montferrato, Balaguer. Fins al 18 
d'agost. 

'Cine, papel y tijeras' 
Col·lecció de 28 diorames de l'ar-
tista basc Fernando Mircala inspi-
rats en el món del cinema. 
Lloc: Sala Marsà, Tàrrega. Fins al 
24 de juny. 

AGENDA 

La Seu Vella clou amb un concert el cicle 
dedicat a la declaració de Monumento Nacional 
La Nau Central acull avui (20.30 hores) el concert 'Harmonia de les nacions, música 
nova', a càrrec del grup Hespèrion XXI, dirigit per Jordi Savall i que serveix per 
cloure el cicle que recorda els 100 anys de la declaració com a Monumento Nacional. 
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UE Lleida 
Exposició per commemorar els 
25 anys de l'ascens de la Unió Es-
portiva Lleida a la primera divisió. 
Lloc: Sala Manolo Calpe de la 
Fecoll. Fins al 30 de juny. 

Josep M. Miró i 
Rosinach 
Mostra de fotografies de gran 
qualitat, que constitueixen una 
finestra a les dècades dels 60 i 70 
del segle XX. 

Lloc: Institut d'Estudis llerdencs, 
Lleida. Fins al 17 de juny. 
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