
 ACTIVITATS
Cucalòcum
28a edició del Saló de la Infància 
i la Joventut i la 13a de Cucaes-
port.
Lloc: Pavellons 3 i 4 de Fira de 
Lleida. Des de les 10.00 hores. 
Fins al 4 de gener.

Parc de Nadal de 
Tàrrega
Infants i joves gaudiran de múlti-
ples propostes formatives i lúdi-
ques.
Lloc: Pavelló Municipal d’Esports, 
Tàrrega. Fins al 4 de gener.

Aixecada del ninot
Innocentada que es fa a la ciu-
tat de Tremp penjant una llufa al 
campanar de la basílica de la Ma-
re de Déu de Valldeflors. Després 
es farà una cercavila i es crema el 
ninot.
Lloc: Tremp. 19.00 hores.

El poema de Nadal
Lectura col·lectiva amb la partici-
pació de ciutadans i l’Agrupació 
Sardanista Mollerussa.
Lloc: Teatre l’Amistat, Mollerussa. 
21.00 hores.

 CONCERTS
Paula Valls
La jove cantant presenta  I AM, el 
seu treball més intimista on mos-
tra un registre diferent al deu seu 
EP de debut Black and White.
Lloc: Cafè del Teatre. 22.30 ho-
res.

 EXPOSICIONS
‘La PORTADA, 80 
anys de La Mañana, 
80 anys de Lleida’
L’exposició commemora el 80è 
aniversari de LA MAÑANA amb 
una selecció de les principals por-
tades del diari, que expliquen la 
història recent de Lleida.
Lloc: Sala Montsuar de l’IEI. Fins 
al 27 de gener.

‘Les veus, elles tenen 
molt a dir’
Exposició fotogràfica resultat fi-
nal d’un projecte que neix amb 
un grup de noies joves, entre 13 i 
16 anys, amb inquietuds diverses 
que giren al voltant de la dona en 

aquesta societat.
Lloc: Cafè del Teatre. Fins al 6 de 
gener. 

‘Els marges’
L’exposició Els marges. Produc-
cions afectives, polítiques i estè-
tiques des de dins i fora d’un te-
rritori, ofereix una part de l’Arxiu 
Javelina.
Lloc: Centre d’Art La Panera. Fins 
al 6 de gener.

‘Tactes de fil’
Exposició amb les creacions per-
sonals de l’artista To Gallardo.
Lloc: Le Petit Atelier, carrer Ams-
terdam, 4. Fins al 15 de gener.

‘Pluja’
Mostra artística que gira al vol-
tant del fenòmen de la pluja, a 
càrrec de l’artista Albert Farré (al-
fapla).
Lloc: La Sabateria, Lleida. Fins al 
31 de gener.

‘Black & White’
Mostra amb vint imatges en blanc 
i negre de l’artista Jordi Larroch.
Lloc: Espai Guinovart, Agramunt. 
Fins al 6 de gener.

‘U’
Mostra col·lectiva de 14 fotògrafs 

i fotògrafes de Lleida amb imat-
ges dels fets succeïts l’1 d’octubre 
de 2017.
Lloc: Claustre del Rectorat de la 
UdL. Fins al 31 de gener.

Diada del Garrotin
Exposició fotogràfica de l’artista  
lleidatà Xavi Rué que recull les sis 
edicions de la Diada del Garrotin.
Lloc: Casa dels Gegants, Lleida. 
Fins al 6 de gener.

‘Pedrolo revelat 
negre’
Recreació fotogràfica en blanc i 
negre de les novel·les Joc brut i 
L’inspector fa tard.
Lloc: Castell de Concabella.

‘Guinovart Íntim’
La mostra Guinovart Íntim. Caps, 
retrats i autoretrats permet des-
cobrir un Guinovart més directe.
Lloc: Espai Guinovart, Agramunt. 
Fins al 2 de febrer.

‘Joies dels Capdevila’
L’exposició Capdevila: Joiers i Ar-
genters a Barcelona des  de 1905, 
mostra una combinació de peces 
icòniques i de l’última col·lecció 

dels Capdevila.
Lloc: Margarida Aldabó Joies. 
Fins al 15 de gener.

‘Diorames i 
pessebres’
L’exposició mostra els diorames 
del LXXXIV Concurs de Pessebres, 
altres diorames artístics i un qua-
dre en relleu obra de Juli Daura.
Lloc: Capella del Peu del Romeu. 
Fins al 6 de gener.

Jaume Minguell
L’exposició repassa els 50 anys de 
pintura i dibuix de l’artista targarí.
Lloc: Sala Marsà, Tàrrega. Fins al 
6 de gener.

‘A tot màquina!’
A tot màquina! La planificació de 
la xarxa de ferrocarrils secunda-
ris a Catalunya. El cas del tren de 
Tàrrega a Balaguer (1907-1931) 
està dedicada a la implantació del 
ferrocaril a la Terra Ferma.
Lloc: Arxui comarcal de l’Urgell, 
Tàrrega. Fins al 20 de gener.

‘Paleontologia de les 
terres de Lleida’
Mostra que recull les peces més 
destacades recollides en els dar-
rers 40 anys per la secció de Geo-
paleontologia de l’IEI.
Lloc: Sala Montsuar de l’IEI. Fins 
al 27 de gener. 

‘Oscar Muñoz: des/
materializaciones’
Exposició que reuneix algunes de 
les obres més representatives de 
l’artista colombià.
Lloc: Museu de la Fundació Sori-
gué. Fins al 17 de març. 

‘Robert Capa’
Mostra que explora una de les fa-
cetes més desconegudes del icò-
nic fotògraf bèl·lic hongarès.
Lloc: CaixaForum Lleida. Fins al 27 
de gener.

‘Sota censura’
Sota Censura. Manuel de Pedrolo, 
retrat d’un segle de lluita proposa 
un recorregut pel segle XX.
Lloc: Museu de Cervera. Fins al 
20 de gener.

Josep Guinovart
Guinovart a Cavallers mostra pe-
ces úniques que engloben dife-
rents èpoques de l’artista.
Lloc: Espai Cavallers. Fins al 27 de 
gener.

Balaguer projecta la pel·lícula ‘Les distàncies’  
en el marc del Cicle Gaudí de Cinema Català
La Sala d’actes de l’Ajuntament de Balaguer acull aquesta nit (21.30 hores) la 
projecció d’aquesta comèdia dramàtica, premiada al Festival de Màlaga i que està 
dirigida per Elena Trapé i protagonitzada per Alexandra Jiménez, Isak Férriz, 
Miki Esparbé, Bruno Sevilla i Maria Ribera.
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