
ACTIVITATS

PRIMAVERA

lleida



Aquest programa d’activitats de primavera a Lleida ha estat possible, gràcies a la col.laboració d’entitats, associa-
cions i empreses de Lleida. Inclou totes les activitats amb calendari definitiu, abans del seu tancament.
En el web www.paeria.cat/primavera trobareu altres activitats organitzades amb posterioritat al tancament 
d’aquesta edició, o informació dels canvis que s’hagin produït a darrera hora.

activitats de lleure i natura

activitas infantils i familiars



MARÇ

ABRIL

MAIG

JUNY

2014

A Lleida, la primavera és sinònim de festa, de cultura i de vida al carrer. La nova 
estació ens convida a participar en el gran nombre de propostes que s’escauen en 
aquestes dates, amb el goig de viure que va lligat a l’arribada del bon temps, com 
assenyala Magí Morera.

La ciutat dóna la benvinguda a la primavera amb cinema, activitats infanti ls i juveni ls, 
música, teatre, esports, medi ambient, cultura popular, exposicions, conferències, la 
Setmana Santa, la diada de Sant Jordi i el gran esclat que es produeix a finals d’abri l i 
al mes de maig, amb la Diada de la Cultura Popular i Tradicional, la Feria de Abri l, la Fira 
de Titelles, la Festa Major, la Festa de Moros i Cristians i l’Aplec del Caragol. 

Tot el que Lleida ofereix a la primavera ho trobareu recolli t en la publicació que teniu a 
les mans, que pren el relleu a la que, per primera vegada, es va realitzar per a la 
temporada d’hivern. Com en aquella ocasió, cal agrair l’esforç organitzatiu de les 
entitats que impulsen moltes d’aquestes activitats i que han faci li tat la informació per 
tal de poder-vos-les presentar integrades en aquest programa. 

La ciutadania i les seves entitats fan possible el gran goig de viure la primavera a 
Lleida.    

Àngel Ros i Domingo
Paer en cap 

“La terra, entrecordada per l’hivern, 
desnua sos lligams: ja alena lliure, 

floreix, fruita, es fa gran: l’amor etern
encén en cada llar el goig de viure.”                        

(Magí Morera i Galícia)
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jornada de lliga de bàsquet interclubs
pavelló municipal juanjo garra
Organitza: federació ACELL

consulteu preu 
a les taquilles del teatre

10 - 10.30 h

visita guiada pel parc de la mitjana
parc de la mitjana

12 h

02

01

el policía de las ratas
teatre municipal de l

,
escorxador

19 h

El primer diumenge de mes, mercat de productes artesanals i de proximitat.

mercat de l,hort a taula
plaça sant joan

09 - 14 h

El Servei Voluntari Europeu permet a joves de 18 a 30 anys fer de voluntaris 
a un altre país col.laborant amb un projecte solidari.

per a joves de 18 a 30 anysxerrada sobre voluntariat europeu
la palma - centre de recursos juvenils

19 - 20 h

Cicle de conferències que acompanya l’exposició "Els objectes parlen" 
on s’ i l.lustra la funció i l’ús de la representació pictòrica dels objectes.
Organitza: CaixaForum

places limitades
4€ (50% dte. clients la caixa)

parlem dels objectes
caixaforum

19  h

04
Concert dirigit als nens i nenes d’escola bressol i educació infantil per tal 
d’iniciar els infants al món de la música i de l’espectacle en directe.
Col.labora: Obra Social Ibercaja

audició escolar: ,,contes (en)cantats,,
auditori municipal enric granados

09.45 / 11  h

4€ (50% dte. clients la caixa)

Hannah Arendt, Mariano Cohn i Gastón Duprat, Argentina (2009).
Organitza: CaixaForum

matinals de cinema
caixaforum

Concert dirigit als nens i nenes d’escola bressol i educació infantil per tal 
d’iniciar els infants al món de la música i de l’espectacle en directe.
Col.labora: Obra Social Ibercaja

audició escolar: ,,contes (en)cantats,,
auditori municipal enric granados

09.45 / 11  h

09.45 / 11  h

concert de pixie and dixie
cafè del teatre

20.30 h

Una història detectivesca sobre la diferència i l'art. 
Una producció de Teatre Lliure i Heartbreak Hotel.

DIA HORA

05

06

El Servei Voluntari Europeu permet a joves de 18 a 30 anys fer de voluntaris 
a un altre país col.laborant amb un projecte solidari.

xerrada sobre voluntariat europeu
la palma - centre de recursos juvenils

per a joves de 18 a 30 anys12 - 13 h

per a joves de 13 a 30 anys
3€ 

cuines del món: cuina dominicana
la palma - centre de recursos juvenils

18 - 20  h

audició escolar: ,,contes (en)cantats,,
auditori municipal enric granados
Concert dirigit als nens i nenes d’escola bressol i educació infantil per tal 
d’iniciar els infants al món de la música i de l’espectacle en directe.
col.labora: Obra Social Ibercaja.

09.45 / 11  h
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consulteu preu 
a les taquilles del teatre

consulteu preu 
a les taquilles del teatre

consulteu preu 
a les taquilles del cafè del teatre

07

08

06

cabaret petrificat
teatre municipal de l

,
escorxador

21 h

Duet de dansa contemporània coreografiat i interpretat per Laura Vi lar 
i Miquel Barcelona. Organitza: Orfeó Lleidatà.
Col.labora: Nunart i Barcelona Creacions Contemporànies.

la vida era
espai orfeó

22 h

Els anglesos The Brew ens visiten de nou per presentar-nos 
el seu darrer treball "Control".

35€ 

concert the brew
cafè del teatre

22.30 h

El preu inclou autocar, forfait i assegurança.

per a joves de 15 a 30 anys

10€ (entrada reduïda: 8€)

sortida d,esquí
boí taüll

06.30  h

acte institucional en commemoració del 
dia internacional de les dones
plaça del 8 de març

12  h

òpera: norma
la llotja

21 h

Jorge Picó dirigeix aquest espectacle que es vol allunyar del circ per 
atansar-se a la poètica del teatre visual, dels objectes, de les pedres... 

DIA HORA

10€

Organitza: Agrupació Recretariva i Cultural Bombers de Lleida

Un taller pràctic per aprendre les principals tècniques per fer esqueixos 
de plantes del jardí, del balcó o de l'hort.

3a. edició bombers running day 
pista municipal d

,
atletisme

matí

taller de tècniques per reproduir plantes
parc de la mitjana

09 - 13 h

Amb Jaume Sentís.

músics jam
cafè del teatre

Uns contacontes expliquen histories fantàstiques adreçades als infants (de 3 a 6 
anys) i als seus acompanyants. Organitza: Biblioteca Municipal Pardinyes.

l,hora del conte
biblioteca municipal pardinyes

22 h

17.30 h

Adaptació teatral de la història del diluvi universal posant l'accent en els animals.
Organitza: CaixaForum

l,arca de noè
caixaforum

17.30  h a partir de 4 anys
places limitades
6€ (50% dte. clients la caixa)

Activitat amb motiu del Dia Internacional de les Dones.
Organitza: Museu de Lleida���� 

visita temàtica ,,dones singulars de 
la nostra història,,
museu de lleida     

18  h activitat inclosa 
en el preu de l,entrada   

Les corals de petits i mitjans d’ambdues entitats corals oferiran un repertori 
de cançons d’arreu del món que es repetirà l’endemà al Palau de la 
Música Catalana. 
Organitza: Orfeó Lleidatà

concert de les corals infantils de 
l,orfeó lleidatà i del orfeó català
auditori municipal enric granados

19 h
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teatre: los hijos de kennedy
la llotja

consulteu preu 
a les taquilles del teatre

consulteu preu 
a les taquilles del cafè del teatre

21  h

08

,,sacrifiqueu la princesa,,
cafè del teatre

22.30 h

Presentació del nou disc de Mazoni.

DIA HORA

De l'Schola Cantorum de Lleida. 
Organitza: Ateneu Popular de Ponent

concert coral: ,,del segle ix al segle xxi,,
ateneu popular de ponent

Amb el Dj Àngel Molina. Organitza: Associació AM+

festa del xè aniversari de l,associació am+ 
river cafè

19.30 h

20 h

09 trobada i accions de jocs de rol en viu
turó de la seu vella

tot el dia

Jocs de Rol amb armes soft i caracteritzacions medieval fantàstic.
Organitza: Associació Juveni l Rol Tramuntana

Organitza: Club Ball Esportiu Didance

iv trofeu terres de lleida de ball esportiu
pavelló municipal barris nord

09.30 - 21.30 h

Rol en viu ambientat en un món medieval en el que cada participant 
representarà un personatge amb uns objectius per resoldre.
Organitza: Mithrandir Company & Rol Tramuntana

rol en viu: la guerra per l,hereva: 
el setge de lleidor.
turó de la seu vella

10 - 20  h

adults: 4€ nens i nenes: 3€

per a famílies amb infants
de 3 a 6 anys

11  h

Activitat paral.lela de l’exposició "Catalunya i la Guerra de Successió".
Organitza: Museu de Lleida

visita i taller familiar ,,lleida 1707, descobrim 
la ciutat captiva,,
museu de lleida     

El teatre ens dóna l'oportunitat de que els menuts s'adonin que hi ha formes
geomètriques molt freqüents a la natura i ens ajuda a explicar d'una manera 
lúdica la seva funció.
Organitza: CaixaForum

boles, bales i esferes +3
caixaforum

12  h places limitades
6€ (50% dte. clients la caixa)

A càrrec de la Cia. Comèdies Arrencacebes.

contes saludables
teatre municipal julieta agustí - espai 3

12 h 6€ (entrada reduïda 5€ )

Tapís confeccionat amb labors  amb motiu del Dia Internacional de les Dones.
Col.labora: Guerri lla del Gi lda i diverses entitats de dones

labors per la igualtat
porta dels apòstols de la seu vella

12 h

Espectacle teatral a càrrec de La Petiestable 12.

mysterious
teatre municipal de l

,
escorxador

cal recollir invitació 
a l

,
aula municipal de teatre

18 h

gratuït (amb invitació )

l,orquestra simfònica julià carbonell 
fa una simfonia revolucionaria! 
simfonia núm. 12, l,any 1917, Xostakòvitx
auditori municipal enric granados

19 h 10€ (entrada reduïda 8€ )
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10

11

12

13

Conferència "La pintura com a objecte i com a presència" 
a càrrec de Pere Parramon, historiador de l'art.
Organitza: CaixaForum

Organitza: Federació d’Hostaleria de Lleida

parlem dels objectes 
caixaforum

19 h

Jornada adreçada a les dones emprenedores per promoure el talent 
i el lideratge femení.
Organitza: GlobaLleida i CaixaForum

jornada ,,dones: emprenedoria, talent i lideratge,,
caixaforum

09.30 h

Jean Becker, França (2012). Col.loqui moderat per Marcel•lí Borrell, 
pedagog i crític de cinema.
Organitza: CaixaForum 

places limitades

per a joves de 13 a 30 anys

cinema: ,,mi encuentro con marilou,, 
caixaforum

10.30  h

18 - 20  hcuines del món: cuina dominicana
la palma - centre de recursos juvenils

Activitat paral.lela de l’exposició "Catalunya i la Guerra de Successió".
Organitza: Museu de Lleida

conferència ,,lleida 1707, destrucció i 
reconstrucció,, a càrrec de la dra. m. josé vilalta, 
professora titular d,història moderna de la udl
museu de lleida     

19.30  h

places limitades

25è concurs joves cuiners àngel moncusí

DIA HORA

4€ (50% dte. clients la caixa)

audicions escolars: ,,up a up! el mètode,, 
auditori municipal enric granados
Espectacle d’un sol actor. Bé, un sol músic. Bé, un aprenent de músic que 
esdevindrà un gran músic. Bé, uns quants músics, o uns quants actors, 
o una orquestra sencera...
Col.labora: Obra Social Ibercaja

dirigit al públic familiar09.45 / 11 h

Uns contacontes expliquen histories fantàstiques adreçades als infants 
(de 3 a 6 anys) i als seus acompanyants.
Organitza: Biblioteca Municipal Pardinyes

l,hora del conte
biblioteca municipal pardinyes

17.30  h

Vuitena edició del MUD, el més innovador festival folk de l’Estat.

festival de músiques disperses
cafè del teatre i river lleida

lliurament del vii premi mila de periodisme 
per a la igualtat de gènere 
i de la ix beca de recerca cristina de pizan
la paeria
Col.labora: Demarcació de Lleida del Col.legi de Periodistes  

19 h

22 h

desfilada de moda
auditori muncipal enric granados

19 h

22 - 01 h

14 entrada amb invitació 

Desfi lada a càrrec de les alumnes dels tallers de costura 
de les entitats de dones. 

Vuitena edició del MUD, el més innovador festival folk de l’Estat.

festival de músiques disperses
cafè del teatre i river lleida
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15

16

Adaptació teatral de la història del di luvi universal posant l'accent 
en els animals.
Organitza: CaixaForum 

6€ (50% dte. clients la caixa)

l,arca de noè
caixaforum

17.30 h

De Cirquet conffeti. Un espectacle de clown que atansa 
la música a tots els públics.
Organitza: Orfeó Lleidatà

10€ (entrada reduïda: 8€)

places limitades
a patir de 4 anys

1€ (entrada simbòlica)

2€ (donatiu per arranjar les campanes)

pianissimo circus
espai orfeó

19  h

20  hconcert de les corals shalom i maristes
auditori municipal enric granados

Obertura del claustre per veure'l amb Lluna plena... i altres activitats sorpresa.

Concert a benefici del Projecte d'Habitatges Socials Seminari.
Organitza: Bisbat de Lleida

lluna plena al claustre
turó de la seu vella     

los morancos: en positivo 2
la llotja

festival de músiques disperses
cafè del teatre i river lleida
Vuitena edició del MUD, el més innovador festival folk de l’Estat.

21  h

21  h

22  h

DIA HORA

consulteu preu 
a les taquilles del teatre

itinerari per l,horta de copa d,or 
auditori municipal enric granados
Recorregut guiat pels elements de més interès de la zona de la Bordeta i Copa d'Or
Organitza: Grup d'estudis HortaRiu de l'Ateneu Popular de Ponent
Col.labora: Museu de l'Aigua

10 - 13 h

10€ (platea) 8€ (amfiteatre)11 / 12.30  hespectacle de titelles ,,el petit elefant,,
caixaforum
De la cia Centre de Titelles de Lleida. El petit elefant és molt tafaner, 
no para de fer preguntes; s'arriscarà a endinsar-se a la jungla i a viure una 
profitosa i alhora perillosa descoberta.
Organitza: Centre de Titelles de Lleida i Associació d'Espectadors

adults: 4€ nens i nenes: 3€

per a famílies 
amb infants de 7 a 12 anys11  h

Activitat paral.lela de l’exposició "Catalunya i la Guerra de Successió".
Organitza: Museu de Lleida

visita i taller familiar ,,lleida 1707, descobrim 
la ciutat captiva,,
museu de lleida     

Ioga per a famílies. Una activitat en el marc del dia del pare igualitari 
i de la dona treballadora.
Organitza: Associació Lika

happy ioga
col.legi maristes montserrat

cursa de la dona 2014
canalització del riu - la mitjana

2€ (per familia)

10 - 13 h

11 h

per a famílies 
amb infants de 3 a 12 anys

festa de la primavera del banyetes
arborètum

11 - 20 h

Amb Joan Vicent Cantó. Paral.lelament a l'exposició, tres fotògrafs de diferents 
generacions compartiran la seva visió sobre l'obra retratísitca de Català-Roca.

cicle de visites guiades: ,,tres visions sobre català-roca,,
museu d,art jaume morera

12 h
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última jornada xix ranquing infantil de judo lleida
pavelló municipal onze de setembre 

16.30 - 19.30 h16

18

Del Grup de Dansa Cor de Catalunya. Un espectacle de dansa que narra  la 
dramàtica caiguda de Barcelona a mans de les tropes de Felip V.
Organitza: Orfeó Lleidatà. Col.labora: Espai A. Federació d’Ateneus de Catalunya

19 h 10€ (entrada reduïda: 8€)

20

El Servei Voluntari Europeu permet a joves de 18 a 30 anys fer de voluntaris 
a un altre país col.laborant amb un projecte solidari.

xerrada sobre voluntariat europeu
la palma - centre de recursos juvenils     

parlem dels objectes
caixaforum
Conferència "Instant, moviment i manierisme en la pintura i en el cinema" 
a càrrec de Carlos Losilla.
Organitza: CaixaForum

19 - 20  h

19  h

1714
espai orfeó

Organitza: Federació Catalana de Judo 

DIA HORA

4€ (50% dte. clients la caixa)

per a joves de 18 a 30 anys

xerrada sobre voluntariat europeu
la palma - centre de recursos juvenils
El Servei Voluntari Europeu permet a joves de 18 a 30 anys fer de voluntaris 
a un altre país col.laborant amb un projecte solidari.

12 - 13 h per a joves de 18 a 30 anys

Lectura de poemes infantils adreçats als infants i recitats per infants.
Organitza: Biblioteca Municipal Pardinyes

l,hora del conte i el dia de la poesia 
biblioteca municipal pardinyes

17.30 h

10€ (entrada reduïda: 8€)

Toni Marsol (baríton), Josep Ferrer (baix) i Jordi Castellà (piano) ens oferiran 
àries de Mozart, Boccherini, Verdi i Rossini, entre altres.

recital de cant i piano: els duets més famosos 
per a baríton i baix  
auditori municipal enric granados

20.30 h

activitat comentada per l,autor.

Audiovisual didàctic i amb exemples de com iniciar-se en la fotografia del cel. 
Organitza: Mensa

documental ,,iniciació a l,astrofotografia,,
parc científic - edifici cedico

Accés gratuït a l'Arborètum durant l'horari d'apertura al públic.

jornada de portes obertes a l,arborètum
arborètum

Visita guiada d'una hora de durada.

visita guiada gratuïta al magical media
magical media

10 - 17 h

11 h

10 - 13 h
17 - 20 h

dia mundial de la poesia
biblioteca municipal pardinyes 

11 h

21

Lectura de poemes en diferents idiomes i per persones de diferents 
contextos i procedències territorials.
Organitza: Biblioteca Municipal Pardinyes

12  h

Organitza: Museu de Lleida, Generalitat de Catalunya i Down Lleida

dia mundial de la poesia
museu de lleida     
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22

21 18.30  h

dansa: ballet nacional de españa: sorolla
la llotja     

torneig de quitz
parc científic
Organitza: Mensa

21  h

23 - 24  h

DIA HORA

Un homenatge a la diversitat. Els personatges principals són les figures 
geomètriques del tangram, un dels jocs de composició més antics i que 
va sorgir a la Xina. Composada per Ricard Gimeno i text de Jesús Nieto.
Organitza: Down Lleida. Col.labora: Aula Municipal de Teatre 

cantata ,,en el món d,en thao,,
auditori municipal enric granados     

3€ (donatiu)

consulteu preu 
a les taquilles del teatre

Torneig de jocs de taula sense intervenció de l'atzar.
Organitza: Mensa

v torneig de jocs de taula de catalunya 
parc científic - edifici cedico

10 - 18.30 h

10 - 13 h
17 - 20 h

documental ,,iniciació a l,astrofotografia,,
parc científic - edifici cedico
Audiovisual didàctic i amb exemples de com iniciar-se en la fotografia del cel. 
Organitza: Mensa

activitat comentada per l,autor.

per a joves a partir de 13 anys
6€

Masterclass per conéixer el seqüenciador, l'edició i la masterització d'una manera
interactiva permillorar les creacions, amb el programa LogicPro per a Mac.

producció musical interactiva amb el dj cörey smith  
bucs d

,
assaig el mercat

10.30 - 13.30 h

Exposició de motos dels membres de la penya motorista amb les que 
participaven en  proves de  trial, enduro i també  en travesses de muntanya. 

40 anys de la penya motorista de lleida (1973-2013)
roda roda museu de l

,
automoció

12 h

places limitades

Visita en família amb un itinerari per l'exposició amb activitats 
i propostes participatives. Organitza: CaixaForum

els objectes parlen. 
col.leccions del museo del prado
caixaforum

Torneig  de jocs intel.ligents.
Organitza: Mensa i Federació d'Oci Alternatiu de Catalunya

ii campionat de catalunya de jocs de rol en viu
parc científic - edifici cedico

D'Atrium Ensemble i Companyia Marduix. Espectacle de titelles amb música 
de Telemann que manté intacta la sàtira original de l’obra.
Organitza: Orfeó Lleidatà

els viatges de gulliver
espai orfeó

18 h

19 - 20 h

19 h

2€ (50% dte. clients la caixa)

10€ (entrada reduïda: 8€)

,,fantasies de la natura,,
ateneu popular de ponent 

19.45 h

19.30 h

Recitals de cant i piano a càrrec de Dolors Escué (soprano) 
i Alfons Escué (piano).
Organitza: Ateneu Popular de Ponent

presentació de mensaempresa: ,,la nit del coneixement,, a càrrec de virtudes fernández i conferència ,,casualitat o causalitat: la teoria del caos i l,empresa,,, a càrrec de sergi gámiz
parc científic - edifici cedico
Organitza: Mensa
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21  h

10 - 20  h

DIA HORA

musica: concert de luz casal
la llotja

expo tren
fira de lleida

consulteu preu 
a les taquilles del teatre

23

per families 
amb infants de 3 a 12 anys

per families 
amb infants de 3 a 6 anys

itinerari pel canal de pinyana

celebració del dia mundial de l,aigua 
parc de la mitjana
Tallers  per a totes les edats que permeten  jugar i aprendre sobre l'aigua.

Organitza: Museu de Lleida���� 

visita i taller familiar: ,,mites i llegendes. a la recerca del món imaginari,, 
Museu de Lleida     

10 - 13  h

10 -14  h

11 - 13  h

Recorregut guiat per la part alta del canal de Pinyana
Organitza: Grup d'estudis HortaRiu de l'Ateneu Popular de Ponent 
Col.labora: Museu de l'Aigua

5a edició del saló de l’oci ferroviari

biodansa per a famílies
Activitat en el marc del dia del pare igualitari i del dia internacional de les dones. 
Organitza: Associació Lika 2€ (per familia)

places limitades

Visita en família amb un itinerari per l'exposició amb activitats 
i propostes participatives. Organitza: CaixaForum

els objectes parlen. 
col.leccions del museo del prado
caixaforum

12 h
2€ (50% dte. clients la caixa)

Concert per piano amb la guanyadora del Concurs Ricard Viñes 2011 i 
el guanyador del 2n Premi Maria Canals. 

concert de jackie jaekyung yoo, tomoaki yoshida i 
l,orquestra simfònica del vallès
auditori municipal enric granados

19 h 20€ (entrada reduïda: 15€)

Projecte guanyador del Xè Premi de Narrativa Premis Lleida 2011 de Pagès Editors.

presentació del llibre ,,els altres candels,, 
de manuel veiga
cafè del teatre

Conferència: "Tan obvi com una calavera. Fascinació i transformació de la calavera
com a símbol" a càrrec de Mery Cuesta, crítica d'art.
Organitza: CaixaForum

parlem dels objectes
caixaforum

19 h

19 h

09.45 h
11 h

15.30 h
Modest Moussorgsky va composar l’obra Quadres per a una exposició desprès 
d’haver assistit a l’exposició de pintures del seu amic Victor Hartmann. Avui escolta-
rem de nou aquests quadres i descobrirem nous lligams entre aquests dos arts.
Col.labora: Obra Social Ibercaja

audició escolar: ,,quadres per a una exposició,,
auditori municipal enric granados

4€ (50% dte. clients la caixa)

25

27 l,hora del conte i el dia de la poesia 
biblioteca municipal pardinyes 

17.30 h infants de 3 a 6 anys

Uns contacontes expliquen histories fantàstiques. 
Organitza: Biblioteca Municipal Pardinyes

18 - 20 h

Exposició teatralitzada per conèixer les característiques i els motius 
principals de la violència masclista i com combatre-la.

xerrada: ,,violència de gènere. com comença tot?,, 
la palma - centre de recursos juvenils

fins al 23/03



consulteu preu 
a les taquilles del cafè del teatre

MARÇ
27

28

29

18 - 20  h

conferència de josep ramoneda: ,,els reptes de la societat catalana avui,, 
la paeria
Acte inaugural del 8è Congrés de Convivència a la Ciutat. Memorial Xavier Aluja. 

19  h

22  h

DIA HORA

música en viu: feliu ventura i borja peñalba.
cafè del teatre
Concert en el marc del 8è Congrés de Convivència a la Ciutat.
Memorial Xavier Aluja. 

acte en commemoració del dia mundial del teatre
pl. esteve cuito (escorxador)

Basada en l’audició d’una composició musical, apropa la música i els secrets 
de l’obra a l’alumnat. Ens presenten el zoològic més artístic del regne animal, 
el Carnaval dels animals de Saint-Saëns.
Col.labora: Obra Social Ibercaja

audició escolar: ,,el carnaval dels animals,,
auditori municipal enric granados

09.45 h
11 h

15.30 h

Jornada tècnica

8è congrés de convivència a la ciutat. 
memorial xavier aluja. drets culturals i lingüístics al segle xxi.
sala alfred perenya

10 - 19 h

Concert d’arpa i marimba en què el públic descobrirà els secrets d’aquests 
instruments tan especials.  
Duo Blooming: Esther Pinyol (arpa) i Ferran Carceller (percussió).
Organitza: Orfeó Lleidatà

el so de la màgia
espai orfeó

20.30 h 10€ (entrada reduïda: 8€)

Concert del pianista nordamericà Bruce Barth acompanyat de Masa Kamaguchi 
al contrabaix i Stephen Keogh a la bateria.
Organitza: Quadrant Produccions

bruce barth trio
auditori municipal enric granados

21 h 12€ (entrada reduïda: 10€)

cursa dels bombers 2014: 
carreres infantils i parc solidari
camps elisis
Organitza: Agrupació Recreativa i Cultural Bombers de Lleida

Taller per conèixer les plagues i malalties del nostre �hort o balcó, tècniques per 
prevenir la seva aparició i mètodes biològics de lluita per controlar-les. 

taller de lluita biològica de plagues 
i malalties de l,hort
parc de la mitjana

09 - 13 h

Jornada tècnica

8è congrés de convivència a la ciutat. 
memorial xavier aluja. drets culturals i lingüístics al segle xxi.
turó de la seu vella

10 - 14 h

11 - 13 h

El carrer esdevindrà un escenari ple de sorpreses.

actuacions teatrals 
amb motiu del dia mundial del teatre
eix comercial



consulteu preu 
a les taquilles del cafè del teatre                     

MARÇ
taller amb l,espectador 
teatre municipal de l

,
escorxador 

17 h cal inscripció prèvia

concerts familiars: ,,el carnaval dels animals,, 
auditori municipal enric granados
De LleidaArt Ensemble. Us presentem el zoològic més artístic del regne animal: 
el Carnaval dels animals de Saint-Saëns. Animals disfressats d’instruments 
i intèrprets amb sons d’animals.
Organitza: Orfeó Lleidatà i Auditori Municipal Enric Granados

19  h

20.30  h

concert de renaldo & clara
cafè del teatre

22.30 h

Conduït per Jaume Belló. El codi escènic del “teatre bastard” de Los Corderos.

DIA HORA

tot el que sempre has volgut saber sobre la vida 
sexual de shakespeare (i mai no has gosat preguntar)
teatre municipal de l

,
escorxador

De Torb Teatre. Espectacle basat en els Sonets de Shakespeare, traduïts per 
Txema Martínez i Gerard Vergés.

16€ (entrada reduïda: 10€)

10€ (entrada reduïda: 8€)

places limitades

places limitades

Visita en família amb un itinerari per l'exposició amb activitats 
i propostes participatives. Organitza: CaixaForum

els objectes parlen. 
col.leccions del museo del prado
caixaforum

18 h 2€ (50% dte. clients la caixa)

cx cursa dels bombers 2014 
camps elisis 

cal inscripció prèvia

Organitza: Agrupació Recreativa i Cultural Bombers de Lleida

Recorregut guiat pels elements de més interès de la zona de Grenyana.
Organitza: Grup d'estudis HortaRiu de l'Ateneu Popular de Ponent
Col.labora: Museu de l'Aigua

itinerari per l,horta de grenyana 10 - 13 h

29

30

31
Amb La Vie Parisienne de J. Offenbach.
Col.labora: Aula de Teatre i Escola d’Art Municipal Leandre Cristòfol

representació del taller d,òpera 
auditori municipal enric granados

21 h

11 h

Amb Jordi V. Pou. Taller en què els participants podran conèixer i practicar formes 
creatives i originals per autorepresentar-se a les xarxes socials.

taller de fotografia
museu d,art jaume morera

5€
places limitades

places limitades

Visita en família amb un itinerari per l'exposició amb activitats 
i propostes participatives. 
Organitza: CaixaForum

els objectes parlen. 
col.leccions del museo del prado
caixaforum

Investigadors convertits en actors ens introdueix de forma senzilla i divertida en els 
últims avenços sobre genètica, astronomia, tecnologia i altres temes d'actualitat.
Organitza: CaixaForum

the big van theory ii [ciència] x [Monòlegs]=ciència
caixaforum

12 h

19 h

2€ (50% dte. clients la caixa)

6€ (50% dte. clients la caixa)



Grups de conversa per millorar l'expressió oral a nivell bàsic o avançat. 
A càrrec de voluntaris europeus.

grups de conversa en anglès i italià
la palma - centre de recursos juvenils

DIA HORA

per a joves de 13 a 30 anys

per a joves a partir de 16 anys
només caps de setmana

a partir de 12 anys
tots els dilluns
10€ / mes

Esport que es juga en equips de 5 persones amb armes de gomaescuma.
Organitza: Associació Juvenil Rol Tramuntana

jugger
parc de la mitjana

taller de batucada amb la banda retocada
parc científic

obert de dilluns a divendres

Exposició a l'Aparador, l'espai d'exposicions de la Palma.

,,pinzellades de nanufart,, d,adriana berenguer 
la palma - centre de recursos juvenils

10 - 13.30 h
16.30 - 20 h

tenen lloc els divendres
10€

Organitza: Associació Arrels de Lleida

Organitza: Associació de Percussionistes Eclèctics de Lleida

Organitza: La Sirollada

taller de dansa catalana 
ceip josep de calassanç

10 - 13.30 h
16.30 - 20 h

20 - 22 h

20 h tenen lloc el primer divendres 
i tercer dissabte de març a juny

la sirollada: 
preparem una festa major popular i participativa

MARÇALTRES ACTIVITATS

21.30 - 23.30 h

Organitza: Esbart Dansaire Sícoris "Ballet Ciutat de LLeida"

ballem en català: 
danses populars i noves coreografies
sícoris club

a partir de 14 anys
tots els divendres de març a juny

Obra de la ceramista Teresa Gironés basada en la reinóterpretació de la 
imatge gòtica de St. Esteve de Ventolà. 

,,esteve, màrtir. una visió actual de la lapidació,,
museu de lleida

Mostra itinerant del Museu d’Història de Catalunya 
que commemora la caiguda de Catalunya.
Organitza: Museu de Lleida 

exposició: ,,catalunya i la guerra de successió,,
museu de lleida     

Podem veure una exposició d’algunes motos i altres objectes de membres de la 
penya motorista de Lleida, fundada el 1973 amb les que participaven 
en proves de trial, enduro i també en les rutes de muntanya.

peça del trimestre: ,,
40 anys de la penya motorista de lleida, (1973-2013).,,

roda roda museu de l
,
automoció     

consulteu preu 
a les taquilles del museu

fins al 25/05

fins al 31/04

fins al 30/06

01
per a joves de 13 a 30 anys
tenen lloc els dissabtes
10€

11 - 13 h
fins al 29/03

Taller per aprendre a fer a fer fotografies a diferents indrets de la ciutat 
(Cal tenir càmera reflex i coneixements bàsics de fotografia).

tour fotogràfic
la palma - centre de recursos juvenils



18 - 20 h

DIA HORA

A càrrec d'Anna Margó i Anna Sarlé. 

taller de les idees: ,,photoshop: eina per a la pràctica artística,,
la palma - centre de recursos juvenils

Tècniques bàsiques de fotografia amb càmera reflex.

taller d,iniciació a la fotografia 
la palma - centre de recursos juvenils

taller de creació musical hip hop 
bucs d

,
assaig el mercat

taller de zumba 
bucs d

,
assaig el mercat

A càrrec de Tui Higins.

taller de cant 
bucs d

,
assaig el mercat

Exposició d’il.lustracions de Sònia Alins i Mentxu Fernández.
Organitza: Galeria Espai Cavallers. Col.labora: Ajuntament de Lleida

,,les somiants,, 
galeria espai cavallers

Conjunt d'imatges fetes amb dispositius senzills.
Organitza: Mensa. Col.labora: Ajuntament de Lleida

exposició fotogràfica en homenatge a joan oró 
parc científic - edifici cedico

totes les edats
dilluns i dimecres
20€fins al 26/03

19 - 20 h
fins al 02/04

18 - 19.30 h
fins al 29/04

19 - 20.30 h
fins al 09/04

19 - 21 h
fins al 11/04

11 - 14 h
fins al 29/03

fins al 04/04

MARÇALTRES ACTIVITATS

03

05

07

08

21

per a joves de 13 a 30 anys
dilluns i dimecres
15€

per a joves de 13 a 30 anys
dilluns / 6€

per a joves de 13 a 25 anys
dimecres / 6€

per a joves de 13 a 30 anys
dimecres / 6€



ABRIL

xerrada sobre voluntariat europeu
la palma - centre de recursos juvenils
El Servei Voluntari Europeu permet a joves de 18 a 30 anys fer de voluntaris 
a un altre país col.laborant amb un projecte solidari.

19 - 20 h

01

02

audició escolar: ,,el món de la percussió,,
auditori municipal enric granados

El treball sexual a debat. Causes, posicionaments i estat actual.
Organitza: Associació Lika

grups de reflexió al voltant de la igualtat de gènere
la palma - centre de recursos juvenils

19.30 h

El Servei Voluntari Europeu permet a joves de 18 a 30 anys fer de voluntaris 
a un altre país col.laborant amb un projecte solidari.

per a joves de 18 a 30 anysxerrada sobre voluntariat europeu
la palma - centre de recursos juvenils

12 - 13 h

Uns contacontes expliquen histories fantàstiques.
Organitza: Biblioteca Municipal Pardinyes

infants de 3 a 6 anysl,hora del conte
biblioteca municipal pardinyes

17.30 h

03

Tret de sortida per a la celebració dels 20 anys de cooperació a Lleida.

commemoració dels 20 anys de cooperació lleida
la paeria

19 h

10€ (entrada reduïda: 8€)

10€ (entrada reduïda: 8€)

5€ 

De Los Corderos. 
Teatre físic extrem i dansa, on l’acció pren el protagonisme sobre el text

ultrainnocència
teatre municipal de l,escorxador

De Setze Fetges. Sergi López torna amb una lectura escenificada 
de textos de Shakespeare.

Concert de l'alumne del conservatori de Lleida que va resultar premiat 
en el XVIII Concurs Ricard Viñes.

shakespeare a benicàssim
teatre municipal de l,escorxador

21 h

cicle ricard viñes: ramon salamó (piano)
auditori municipal enric granados

20.30 h

21 h

3€

Espai per a la improvisació i l’intercanvi. El públic pot fer només d’espectador 
o expressar-se amb el moviment si ho desitja.
Organitza: Orfeó Lleidatà 
Col.labora: Mou-lo Associació de Contact Improvisació de Lleida

espai obert: perta puigdemasa (arpa)
espai orfeó

22 h

per a joves de 18 a 30 anys

La percussió, juntament amb la veu humana, és una de les formes de fer 
música més antiga de la humanitat.
Col.labora: Obra Social Ibercaja

DIA HORA

04

05

09.45 h
11 h

15.30 h

20a mostra de cinema llatinoamericà de catalunya 
la llotja

fins al 11/04

Fira dedicada a les mascotes i als professionals que cuiden dels animals de companyia.

mascota,m 
fira de lleida

Fira familiar de productes i serveis per a nens de fins a 14 anys.

petitàlia 
fira de lleida

10 - 20 h
fins al 06/04

consulteu preu 
a les taquilles de la fira



visita i taller familiar: ,,mites i llegendes. a la recerca del món imaginari,, 
museu de lleida     

ABRIL

recital de cant i guitarra
ateneu popular de ponent
A càrrec de Maria Teresa Garrigosa (soprano) i Miquel Javaloy (guitarra).
Organitza: Ateneu Popular de Ponent

19.30 h

05

concert de wagner pa & brazuca matraca
cafè del teatre 

Parades de joves artesans. Bijuteria, desseny tèxti l, grafit, pintura, etc.

mercat de les idees
pl. de la catedral

tot dia

ecodescoberta: l,arboretum de lleida
arborètum

11 - 13 h

11 h

06

07

09

25€ (entrada reduïda: 20€)

A càrrec de l’Orquestra Simfònica del Vallès, el Cor de Cambra de l’Auditori 
Enric Granados, el cor de la URV de Tarragona i la Coral La Mixta d’Igualada. 
Dirigeix Xavier Puig.

rèquiem alemany, op. 45 j. brahms
auditori municipal enric granados

19 h

vi marxa popular del segrià
estàtua juli césar

08 h

per sol.licitar una parada cal tenir 
entre 16 i 35 anys i presentar 
la sol.licitud abans del 21 de març 

DIA HORA

22.30 h

per families amb infants 
de 3 a 6 anys

Organitza: Museu de Lleida���� 
adults: 4€ nens i nenes: 3€

places limitades

Visita en família amb un itinerari per l'exposició amb activitats 
i propostes participatives. Organitza: CaixaForum

els objectes parlen. 
col.leccions del museo del prado
caixaforum

12 h
2€ (50% dte. clients la caixa)

10€ (entrada reduïda: 8€)

De Mou-lo Projectes i Orfeó Lleidatà. Espectacle interactiu amb música 
i dansa per a nens de 2 a 5 anys.
Organitza: Orfeó Lleidatà 

troc, troc
espai orfeó

17 h
18 h
19 h

places limitades

Visita en família amb un itinerari per l'exposició amb activitats 
i propostes participatives. Organitza: CaixaForum

els objectes parlen. 
col.leccions del museo del prado
caixaforum

18 h
2€ (50% dte. clients la caixa)

xvii pregó de la setmana santa de lleida 
teatre municipal de l

,
escorxador

12 h

mercat de palmes i palmons
plaça de la catedral fins al 13/04

10 - 20.30 h

Mostra dels curts realitzats per joves de Lleida. Una activitat en el marc 
de la Mostra de Cinema Llatinoamericà.
Col.labora: Mostra de Cinema Llatinoamericà, Caixafòrum 
i Club de Vehicles Històrics

mostra d,audiovisuals palma produccions 2013-14
caixaforum

19 h

caminada solidària amb el bancs dels aliments
avgda. pla d,urgell

consulteu preu 
a les taquilles del cafè del teatre



infants de 3 a 6 anys17.30 h

18 h
Formació en el sector de la tecnologia mòbil a Lleida. Mitjançant les noves 
tecnologies us oferim eines per millorar el “brand” personal i professional.
Col.labora: Idigital (Generalitat de Catalunya)

mtalent  

Uns contacontes expliquen histories fantàstiques.
Organitza: Biblioteca Municipal Pardinyes

l,hora del conte
biblioteca municipal pardinyes

2€ 20.30 h

11

La coral Llum de Veus i cantaires de les Terres de Lleida interpretaran 
diverses peces i clouran l’acte amb la presentació de l’himne de Pardinyes.
Organitza: Coral Llum de Veus
Col.labora: ORVEPARD i Cantaires de les Terres de Lleida

concert commemoratiu del xxx aniversari 
de la coral llum de veus 
auditori municipal enric granados

ABRIL

taller: art, alimentació i ferments
parc de la mitjana
Taller d’intervenció artística en el que a partir de productes locals on 
s’experimentarà amb els aliments i amb les fermentacions alimentàries.

matí11

12

sport business symposium congress
la llotja 

Visita guiada d'una hora de durada.

visita guiada gratuïta al parc científic
parc científic

11 h

10€ (entrada reduïda: 8€)

Del Cor Jove de Sentmenat. Divertimento és una successió de situacions de 
caire còmic on el més important és gaudir de cada univers presentat 
per les diferents peces musicals.
Organitza: Orfeó Lleidatà 

divertimento
espai orfeó

19 h

Itinerari que commemora els 100 anys de la posada en funcionament 
de la Central Hidroelèctrica de Seròs. 

09 - 14 hruta del canal de seròs
museu de l,aigua

DIA HORA

20€ 

places limitades

Visita en família amb un itinerari per l'exposició amb activitats 
i propostes participatives. 
Organitza: CaixaForum

els objectes parlen. 
col.leccions del museo del prado
caixaforum

18 h
2€ (50% dte. clients la caixa)

3€ 

10

20€ 09 - 18 h

Curs per aprendre sobre els amfibis, per conèixer les espècies més comunes, 
les seves característiques, formes de vida, comportament, distribució i cants.

curs: els amfíbis, biologia, 
etologia i reconeixement d,espècies
parc de la mitjana

20€ 

matí

Taller d’intervenció artística en el que a partir de productes locals on 
s’experimentarà amb els aliments i amb les fermentacions alimentàries.

taller: art, alimentació i ferments
parc de la mitjana

teatre: don juan tenorio
la llotja

21 h consulteu preu 
a les taquilles del teatre

fins al 12/04



12 h

Visita en família amb un itinerari per l'exposició amb activitats 
i propostes participatives. 
Organitza: CaixaForum

els objectes parlen. 
col.leccions del museo del prado
caixaforum

places limitades
2€ (50% dte. clients la caixa)

ABRIL

20 h

12   

13   

14   

Taller d’intervenció artística en el que a partir de productes locals on 
s’experimentarà amb els aliments i amb les fermentacions alimentàries.

taller: art, alimentació i ferments
parc de la mitjana

matí

18 h

Organitza: Ajuntament de Lleida
Col.labora: Consell Comarcal del Segrià, Ajuntament d’Alpicat i Ajuntament d’Alcarràs

2a final directe 2014 
mostra de música jove del segrià
cafè del teatre

20€

Taller de rastres i petjades, d'anellament d'ocells i d'art amb materials naturals.

tallers per a joves naturalistes
parc de la mitjana

matí 6€

DIA HORA

places limitades

Un taller amb el que mirarem les coses com ho faria un dibuixant i les 
representarem a la  nostra manera.  Organitza: CaixaForum

traç a traç
caixaforum

Taller de ciència per a que els infants coneguin el fascinant món de l'astronomia 
i s'interessin per l'observació del cel. Organitza: CaixaForum

planetes i estrelles
caixaforum

12 h
2€ (50% dte. clients la caixa)

places limitades
2€ (50% dte. clients la caixa)

Organitza: Ajuntament de Lleida
Col.labora: Consell Comarcal del Segrià, Ajuntament d’Alpicat i Ajuntament d’Alcarràs

1a final directe 2014 
mostra de música jove del segrià
cafè del teatre

22 h per a totes les edats

processó de les palmes
parròquia del santíssim salvador de pardinyes     

benedicció de rams i eucaristia solemne de la passió
catedral nova     

11.30 h

12 h

Recorregut: c. Cavallers, Av. Blondel, Av. Catalunya, c. Lluís Companys, 
c. Manuel de Palacio, c. República de Paraguai, Av. Madrid, Pl. Espanya, 
Av. Catalunya, Av. Blondel i c. Cavallers.

sortida dels armats
oratori dels dolors     

processó verge dels dolors
carrer cavallers     

16.30 h

19.30 h

08.30 - 14 h

10 - 20 h

casals de vacances de setmana santa de 
l,aula municipal de teatre
aula municipal de teatre

Oferta d'activitats ludicoesportives pensades per afavorir la conciliació laboral 
i familiar en el període de vacances escolars de Setmana Santa
i per donar una alternativa lúdica als infants de Lleida.

cucalòcum primavera
fira de lleida

per a nens i nenes de 3 a 12 anys 

fins al 17/04

consulteu preu 
a les taquilles de la fira



ABRIL

17   

18 h

Monitoritzat per Rosa Solsona, pedagoga especialista en arts plàstiques.
Organitza: Museu de Lleida����  

10 - 13 htaller infantil de setmana santa: ,,fem un tapís,,
museu de lleida     

Taller de rastres i petjades, d'anellament d'ocells i d'art amb materials naturals.

tallers per a joves naturalistes
parc de la mitjana

matí 6€

10€

DIA HORA

places limitades

Un taller amb el que mirarem les coses com ho faria un dibuixant i les 
representarem a la  nostra manera. 
Organitza: CaixaForum

traç a traç
caixaforum

Taller de ciència per a que els infants coneguin el fascinant món de l'astronomia 
i s'interessin per l'observació del cel.
Organitza: CaixaForum

planetes i estrelles
caixaforum

12 h
2€ (50% dte. clients la caixa)

places limitades
2€ (50% dte. clients la caixa)

per a famílies amb infants
de 5 a 12 anys

15   

16   

Monitoritzat per Rosa Solsona, pedagoga especialista en arts plàstiques.
Organitza: Museu de Lleida����  

10 - 13 htaller infantil de setmana santa: ,,fem un tapís,,
museu de lleida     

Taller de rastres i petjades, d'anellament d'ocells i d'art amb materials naturals.

tallers per a joves naturalistes
parc de la mitjana

matí 6€

10€

places limitades

Un taller amb el que mirarem les coses com ho faria un dibuixant i les 
representarem a la  nostra manera. 
Organitza: CaixaForum

traç a traç
caixaforum

12 h
2€ (50% dte. clients la caixa)

18 h

Taller de ciència per a que els infants coneguin el fascinant món de l'astronomia 
i s'interessin per l'observació del cel.
Organitza: CaixaForum

planetes i estrelles
caixaforum

places limitades
2€ (50% dte. clients la caixa)

2€ (donatiu per arranjar les campanes)

per a famílies amb infants
de 5 a 12 anys

Obertura del claustre per veure'l amb Lluna plena... i altres activitats sorpresa
Organitza: CaixaForum

lluna plena al claustre
turó de la seu vella

El Servei Voluntari Europeu permet a joves de 18 a 30 anys fer de voluntaris 
a un altre país col.laborant amb un projecte solidari.

per a joves de 18 a 30 anysxerrada sobre voluntariat europeu
la palma - centre de recursos juvenils

19 - 20 h

21 h

celebració comunitària de la penitència 
catedral nova

missa crismal 
catedral nova

18.15 h

19 h

Taller de rastres i petjades, d'anellament d'ocells i d'art amb materials naturals.

tallers per a joves naturalistes
parc de la mitjana

matí 6€



ABRILDIA HORA

17   

Un dels racons més desconeguts de Lleida. Visita comentada per descobrir
tots els seus secrets.

visita als pous de gel
pous de gel

12.30 h

places limitades

Un taller amb el que mirarem les coses com ho faria un dibuixant i les 
representarem a la  nostra manera. 
Organitza: CaixaForum

traç a traç
caixaforum

12 h
2€ (50% dte. clients la caixa)

18 h

Taller de ciència per a que els infants coneguin el fascinant món de l'astronomia 
i s'interessin per l'observació del cel.
Organitza: CaixaForum

planetes i estrelles
caixaforum

places limitades
2€ (50% dte. clients la caixa)

El Servei Voluntari Europeu permet a joves de 18 a 30 anys fer de voluntaris 
a un altre país col.laborant amb un projecte solidari.

per a joves de 18 a 30 anysxerrada sobre voluntariat europeu
la palma - centre de recursos juvenils

12 - 13 h

Recorregut: Jaume I, c. St. Martí, pl. Gramàtics, c.Cavallers, pl. Josep, pl. Ereta, 
c.Tallada, c.Múrcia i Jaume I

celebració del sant sopar i lavatori de peus 
catedral nova

processó del silenci 
jaume i

20 h

24 h

solemne vetlla pasqual
catedral nova     

23 h

20

Organitza: Museu de Lleida����  

12 hvisita temàtica de setmana santa: ,,la passió de jesús representada,,
museu de lleida     

activitat inclosa
en el preu d,entrada

Recorregut fins la Seu Vella.

solemne processó del sant enterrament
església de la sang     

via crucis
església de sant martí     18

19

09 h

21 h

,,rompida del silencio,, 
església de sant martí

,,pasacalle,, dels armats de la sang 
pati dels maristes

ofici de la passió del senyor 
catedral nova

sortida dels armats
av. catalunya

17.30 h

19 h

20 h

Descobriu aquest magnífic espai del Museu de l’Aigua amb una visita 
comentada oberta a tothom.

visita al dipòsit del pla de l,aigua
dipòsit del pla de l

,
aigua

11 h



El nou jardí botànic de Lleida és un 
espai únic de gairebé 7 hectàrees de 
terreny, on trobareu una completa 
col.lecció de plantes vives de més de 
mig miler d’espècies d’arbres i 
arbusts, ordenades segons el bioma 
de la Terra en què viuen.
 
Horari: de dilluns a diumenge de 10 a 17 h. 
(de novembre a març) i de 10 a 13 h. i 
de 16 a 20 h. (d’abril a octubre).

Un indret important en la hivernada i 
la nidificació dels ocells aquàtics on 
es pot observar fàcilment el martinet 
de nit, l’arpella, la polla blava, el bernat 
pescaire, el martinet blanc, 
l’esplugabous i la fotja, entre d’altres.
 

Al centre de la ciutat i presidit per la 
Seu s’estén un parc de 15 hectàrees 
amb una àmplia zona de plantes 
aromàtiques, una extensa pineda i el 
nou Parc de Sant Cecília a la vessant 
oest.

ARBORÈTUM

EL TURÓ DE LA SEU VELLA

AIGUAMOLLS DE RUFEA

Data de l’any 1894 i passa per ser un 
dels més emblemàtics de la ciutat. Al 
passejar pels Camps Elisis podreu 
descobrir més de 10.000 plantes i 364 
arbres de més de 50 espècies 
diferents, el templet de música d’estil 
modernista, l’aquari, l’amfiteatre, les 
fonts i un laberint de jardins (jardí 
americà de gespes arbrades, jardí 
francès amb parterres, jardí modern i 
tanques vegetals).
 

ELS
 CA

MPS
 EL

ISI
S

EL RIU SEGRE I EL CAMÍ DEL RIU

El riu Segre és un dels gran elements 
vertebradors del territori de Lleida i 
actua com a corredor biològic entre 
diversos espais naturals fluvials. La 
longitud del camí del riu Segre és de 
17 quilòmetres i el seu recorregut 
enllaça un conjunt d’espais de valor 
natural i humà articulats tots ells al 
voltant de l’aigua.



La Mitjana és una de les zones 
humides més importants de la plana 
de Lleida. Té una extensió de 90 ha de 
bosc de ribera madur ben constituït, 
amb un mosaic d’ambients de prats 
secs, humits i zones amb aigua.

PARC DE LA MITJANA

Data de l’any 1894 i passa per ser un 
dels més emblemàtics de la ciutat. Al 
passejar pels Camps Elisis podreu 
descobrir més de 10.000 plantes i 364 
arbres de més de 50 espècies 
diferents, el templet de música d’estil 
modernista, l’aquari, l’amfiteatre, les 
fonts i un laberint de jardins (jardí 
americà de gespes arbrades, jardí 
francès amb parterres, jardí modern i 
tanques vegetals).
 

Aquest espai agrari de fruiters, 
conreus extensius i hortalisses que 
envolta Lleida dóna identitat 
paisatgística a la ciutat i contribueix a 
la conservació de l’aigua, els sòls i la 
biodiversitat, alhora que és el gran 
rebost i una terra d’oportunitats per 
als agricultors. Passeja, coneix i 
gaudeix d’aquest espai agrari de 
19.000 ha. que envolta la ciutat de 
Lleida.

L ,
HORTA DE LLEIDA

Les Basses
El parc de la Basses, amb una 
extensió de 12 hectàrees, conté un 
pineda ben desenvolupada i una 
col·lecció antiga de diferents espècies 
d’arbres que li donen singularitat. Un 
espai idoni per passejar i gaudir de 
l’aire lliure amb la família.
 
Espais d’interès natural de la “Xarxa 
Natura 2000”
Els espais naturals protegits de la 
“Xarxa Natura 2000” són un conjunt 
d'espais naturals que tenen una 
declaració de protecció pel fet de 
contenir sistemes o elements 
naturals representatius, fràgils, 
amenaçats o d'especial interès 
ecològic, paisatgístic, científic o 
educatiu.
 
Altres espais d’interès natural 
El paisatge de Lleida disposa de 
diversos elements d’interès natural 
que conformen la seva identitat: 
turons amb vegetació estèpica com el 
Turó de Moredilla o el de Comajunco-
sa,  vessants arbrats de plataformes 
orogràfiques com les pinedes de Sucs 
i Raimat o el carrascar de la Cerdera i 
brolles i matollars mediterranis com 
els dels plans de Raimat i Sucs.
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tot el diadiada de sant jordi
lleida

entrada gratuïta a la seu vella i al castell del rei
turó de la seu vella

tot el dia

Concert centrat en la temàtica de l’aigua amb el que es presenta la nova formació 
de l’Auditori, els LleidArt Ensemble. 

20.30 haqua
auditori municipal enric granados    

10€ (entrada reduïda: 8€)

ABRILDIA HORA

18 h

Amb motiu de la celebració de la Diada de Sant Jordi.� 
Organitza: Museu de Lleida����  

visita temàtica: ,,una obra, un poema i una flor,,
museu de lleida     

Viu la tradició del dia de la Mona a l’aire lliure a les Basses, el Parc de La Mitjana, 
el Parc de Sucs, Llívia, l’Ermita de Granyena i les partides de l’Horta de Lleida.

celebra el dilluns de pàsqua als espais 
de lleure de la ciutat21

20

23

24

tot el dia

Amb motiu del 40è aniversari de l'entitat.

cantata de la coral shalom
teatre municipal de l,escorxador

11.30 h

consulteu preu 
a les taquilles del teatre

dansa: d,block presenta cuerdas
la llotja

21 h

L'endemà de Sant Jordi se celebrarà una acte poètic on participaran 
poetes de Lleida, companys d’ofici de l’escriptora.

,,dona mirant les cigonyes passar,, 
poetes de lleida en reconeixement a la trajectòria 
de l,escriptora rosa fabregat
cafè del teatre

20 h

infants de 3 a 6 anys17.30 h

Uns contacontes expliquen histories fantàstiques.
Organitza: Biblioteca Municipal Pardinyes

l,hora del conte
biblioteca municipal pardinyes

25   

24   

Amb motiu del 40è aniversari de l'entitat.

cantata de la coral shalom
teatre municipal de l,escorxador

El Trio Arsis -format per Mateu Ferre (clarinet), Teresa Valls (violoncel) 
i Jordi Farran (piano)- ens proposa un programa situat al segle XIX amb el 
Trio Pathétique de Glinka i el Trio op.114 de Brahms.

Vi , horta, cuina + = art

grans trios romàntics 
auditori municipal enric granados

 19 .30 h

 20 .30 h

trobada de corals de secundària i de primària
seu vella

lleida skrt fest (the secret fest)
espais i racons monumentals del centre històric

tot el dia

10€ (entrada reduïda: 8€)

Fira de Formació Professional i Treball.

fira f&t
fira de lleida

10 - 20 h
fins al 26/04

fins al 27/04

missa de resurrecció
catedral nova     

12 h



pelat
pl. escorxador

Concert i recital poètic.
Organitza: Coral Sícoris

micro obert
bucs d

,
assaig el mercat

Espectacle multidisciplinar on la cançó esdevé el centre que és impulsat per 
la interpretació i la videoprojecció continuada: cançó, videoprojecció 
i poesia de forma sòlida i natural. 

verdcel
cafè del teatre

22.30 h

ABRILDIA HORA

25

26

20.30 h

De Beethoven a Shotakovich. Un concert de factura clàssica però molt atrevit. 
Nèstor Bayona (piano) i Evaristo Urraca (violoncel).
Organitza: Orfeó Lleidatà

explosió d,energia
espai orfeó

10€ (entrada reduïda: 8€)

places limitades

07.30 hsortida senderista als avencs de la febró
avencs de la febró

Exposició de motos dels membres de la penya motorista amb les que 
participaven en  proves de  trial, enduro i també en travesses de muntanya. 

40 anys de la penya motorista de lleida (1973-2013)
roda roda museu de l

,
automoció

12 h

De Joan Català. Estrenat a FiraTàrrega 2013 i Premi Zirkòlika com a Millor 
espectacle de circ de carrer 2013. 
Espectacle amb motiu del Dia Internacional de la Dansa. 

 19 h

concert de sant jordi de la coral sícoris
castell del rei

20 h

19.30 h

A càrrec de Miquel de Jorge (violí) i Marta Gort (piano).
Organitza: Ateneu Popular de Ponent

concert de violí i piano
ateneu popular de ponent

Ruta per la Serra de Prades on descobrirem avencs i coves, amb esquerdes 
a la roca i cavitats que formen un conjunt original i de fàcil accés.
Col.labora: Club d'Escalada i Muntanya Pardinyes 

10 - 13 hjornada de lliga de bàsquet interclubs
pavelló municipal juanjo garra    

per a joves a partir de 13 anys17 - 19 h

T'agrada cantar i no ho has fet davant de públic? Vols donar-te a conèixer 
i mostrar el teu esti l musical?  No deixis passar aquesta oportunitat.

per a joves de 13 a 30 anys

Visita en família amb un itinerari per l'exposició amb activitats 
i propostes participatives. 
Organitza: CaixaForum

els objectes parlen. 
col.leccions del museo del prado
caixaforum

18 h
2€ (50% dte. clients la caixa)

Amb motiu del 40è aniversari de l'entitat.

cantata de la coral shalom
teatre municipal de l,escorxador  19 .30 h

consulteu preu 
a les taquilles del caèf del teatre

tot el diadiada de la cultura popular i tradicional,
pati de les comèdies
Acollirà diferents mostres i exhibicions, tallers, espais de joc i informatius de 
diferents entitats de cultura popular de la nostra ciutat que volen apropar-nos 
la seva feina i convidar-nos a viure amb elles diferents cares de la festa.

per a joves de 13 a 30 anys



Presentació del nou disc de Raül Fernandez, un dels productors 
amb més renom del país. 

,,nova creu alta,,
cafè del teatre 

22.30 h

sarsuela: cançó d,amor i de guerra
la llotja

21 h consulteu preu 
a les taquilles del teatre

david guapo: quenonosfrunjanlafiesta
la llotja

22 h consulteu preu 
a les taquilles del teatre

ABRIL
26   

27   

29   

Col.labora: Consorci d'Estany d'Ivars

DIA HORA

18 hacte de sant jordi del consell escolar municipal
auditori municipal enric granados

11 - 13 hvisita  guiada a l,estany d,ivars
parc de la mitjana    

11 - 13 hdescobrir els boscos temperats d,àsia
arborètum

Amb Toni Prim. Paral•lelament a l'exposició, tres fotògrafs de diferents 
generacions compartiran la seva visió sobre l'obra retratísitca de Català-Roca.

cicle de visites guiades: ,,tres visions sobre català-roca,,
museu d,art jaume morera

12 h

Amb motiu del 40è aniversari de l'entitat.

cantata de la coral shalom
teatre municipal de l,escorxador  18 h

places limitades

Visita en família amb un itinerari per l'exposició amb activitats 
i propostes participatives. 
Organitza: CaixaForum

els objectes parlen. 
col.leccions del museo del prado
caixaforum

12 h
2€ (50% dte. clients la caixa)

ABRILALTRES ACTIVITATS

El procès de creació de joies d’Arcadi i Estefania Climent.
Organitza: Galeria Espai Cavallers. Col.labora: Ajuntament de Lleida.

,,calat,, 
galeria espai cavallers

Organitza: Associació d'Skate-Board de Lleida SK8

taller d,iniciació a l,skate 
pistes d

,
skate de pardinyes

11 - 14 h
fins al 03/05

11 - 13 h
fins al 26/04

per a joves de 13 a 17 anys
tenen lloc els dissabtes 

03   

05   

El Cor de l’Orfeó Lleidatà estrena un espectacle musical que ens transporta a la 
Catalunya dels excitants i difícils anys setanta.
Organitza: Orfeó Lleidatà

en català, si us plau. la banda sonora d,un poble
auditori municipal enric granados

20.30 h 10€ (entrada reduïda: 8€)



30

DIA HORA

ABRILALTRES ACTIVITATS

26

Diversió i gastronomia a uns preus irresistibles.
Organitza: Federació d’Hostaleria de Lleida

anem de tapes          fins al 28/0411

trofeu aniversari del club de tennis urgell
club de tennis urgell     

fins al 15/05

06   

05   

Visita a la Seu Vella i a les fortificacions del Turó on s'explica la Guerra 
de Successió a Lleida.

visita temàtica: ,,el tricentenari a lleida,, 
turó de la seu vella

11 h
fins al 10/10

tenen lloc els diumenges 

Organitza: Associació Lika
bases de la coeducació: educació per a la igualtat 09 - 14 h

fins al 03/05
per a totes les edats
tenen lloc els dissabtes / 50€ 



MAIG

visita i taller familiar: ,,la lleida medieval 
de les tres cultures,,
museu de lleida     
Organitza: Museu de Lleida���� 

titelles de mestra
tóur de la seu vella     
Espectacle de Titelles sobre la història del Tapis de Mestra, 
un dels tapissos antics de la Seu Vella.
Col.labora: Fira de Titelles i Aula Municipal de Teatre

visita guiada pel parc de la mitjana
parc de la mitjana     

11 h

12 h

12 h

campionat trofeu iniciació de patinatge 2014
pavelló municipal onze de setembre      

08 - 20 h

04

01

02

Organitza: FCP Territorial de Lleida - Lleida P.A.

campionat de gimnàstica rítmica
pavelló municipal juanjo garra    

09 - 14 h

09 - 14 h

Organitza: C.N. Lleida

El primer diumenge de mes, mercat de productes artesanals i de proximitat.

mercat de l,hort a taula
plaça sant joan

Cursa d'Orientació. Circuit per a professionals i circuit per a no iniciats.
Organtiza: Rotary Club Lleida

ii cursa rotary d,orientació esportiva 
al turó de la seu vella
turó de la seu vella

matí

Organitza: Sociedad Ocellarie "El Ram".

campionat de catalunya de cant d,ocells fringíl.lids
pavelló municipal de la bordeta

Espectacle de primavera dins el programa Activa't al Casal.

arts al casal 
casal de la dona

18 h

Cantata dirigida a alumnes de 6è de primària de diferents escoles de Lleida. 
Lletra d’Anna Fité i música de Francesc Membrives.

cantata a les escoles ,,la mare dels ous,, 
auditori municipal enric granados

18 h

per a famílies 
amb nens i nenes de 3 a 6 anys. 
places limitades. 
adults 4€ nens i nenes 3€ 

11a feria d,abril
camps elisis     
La Casa de Andalucía organitza l'onzena edició de la Feria de Abril als Camps 
Elisis, amb el muntatge de les típiques casetes i les actuacions de grups de ball. 
Viviu la Feria i gaudiu de les tapes del sud. 
Divertiu-vos amb les firetes instal.lades al costat del recinte.
Organitza: Casa de Andalucía de Lleida

tot el dia

5€ 

DIA HORA

05

06 entrada simbòlica a benefici 
del banc d,aliments

fins al 5/05

25a fira de titelles de lleida
lleida     
Mercat d'espectacles de titelles i teatre visual amb una vintena de companyies, 
més de seixanta actuacions als teatres, a les places ia als carrers. 
La cita anual de titellaires, programadors i amants del teatre de totes les edats. 
Organitza: Centre de Titelles de Lleida. Col.labora: Ajuntament de Lleida

tot el dia consulteu preu www.firatitelles.com

fins al 5/05



xerrada sobre voluntariat europeu
la palma - centre de recursos juvenils
El Servei Voluntari Europeu permet a joves de 18 a 30 anys fer de voluntaris 
a un altre país col.laborant amb un projecte solidari.

19 - 20 h

19.30 h

per a joves de 18 a 30 anys

MAIG

el secret dels floppis
teatre municipal de l

,
escorxador     

Representació teatral infanti l.

concert d,albert cano
auditori municipal enric granados     
Concert per piano amb el guanyador del Premi Especial al millor concursant 
de nacionalitat espanyola del Concurs Ricard Viñes.

festa major de maig 
lleida

jornada mundial de la fibromiàlgia, síndrome 
de la fatiga crònica 
i síndrome de sensibilitat química múltiple
auditori municipal enric granados     
Xerrades sobre les malalties i ponències dels professionals  de la unitat 
de fibromiàlgia de l’Hospital Santa Maria de Lleida.
Organitza: Associació FibroLleida. 
Col.labora: Ajuntament de Lleida i Diputació de Lleida

20 h

20.30 h

10 h

07

06

08

Representació teatral per adolescents.

max in love
teatre municipal de l

,
escorxador

4ª edició de les Nits Gastronòmiques del Museu de Lleida.
Organitza: Museu de Lleida���� 

nits gastronòmiques: ,,la cuina dels jueus,,
museu de lleida     

musical: ,,sonrisas y lágrimas,,
la llotja

mercat de la tecnologia
udl - campus de cappont

5€ 

DIA HORA

09

Presentació a Lleida del nou disc d’un dels grups més consagrats de casa nostra.

xerrada sobre voluntariat europeu
la palma - centre de recursos juvenils
El Servei Voluntari Europeu permet a joves de 18 a 30 anys fer de voluntaris 
a un altre país col.laborant amb un projecte solidari.

12 - 13 h

20 h

21 h

21 h

09.30 - 14.30 h

per a joves de 18 a 30 anys

25€

consulteu preu 
a les taquilles del teatre

musical: ,,sonrisas y lágrimas,,
la llotja

els amics de les arts
auditori municipal enric granados 

17.30 h

21 h

consulteu preu 
a les taquilles del teatre

musical: ,,sonrisas y lágrimas,,
la llotja

21.30 h consulteu preu 
a les taquilles del teatre

10€

fins a l
,
11/05

grups de reflexió al voltant de la igualtat de gènere
la palma - centre de recursos juvenils
Teatre no excloent: arts escèniques amb perspectiva de gènere... 
per fi un model!
Organitza: Associació Lika  



MAIG
09

DIA HORA

fins a l
,
11/05

fins a l
,
11/05

10

11

Espectacle de Street Dance que reflexiona sobre la buidor del no res. De Next Level.
Organtiza: Orfeó Lleidatà. Col.labora: Dancescape Lleida

09 - 14 h

vacío
espai orfeó

Activitats per a celebrar el Dia d'Europa.

dia d,europa
turó de la seu vella

Festival que reuneix a percussionistes i bateries de tot Catalunya. 
És  realitzen classes magistrals, tallers i un macroconcert de bateries 
que serveix de cloenda.
Organitza: Associació Planeta Bateria

festival planeta bateria
plaça de sant joan

10 - 20 h

Organitza: Associació de Comerciants de Pardinyes.

mercadet
rbla. corregidor escofet

11 - 14 h

En motiu de les Festes de Maig, el Museu de l’Aigua obre les portes de la seva 
seu central, on s’hi pot visitar l’exposició temporal “La esfera del agua” 
i les mostres permanents “La força de l’aigua” i “Aigües del món.

jornada de portes obertes 
al campament de la canadiense
museu de l

,
aigua

11 - 20 h

El mercat d'art que se celebra cada segon dissabte de mes es realitzarà 
conjuntament amb la Fira Internacional de Pintura 
i dibuix del Cercle de Belles Arts de Lleida.
Organitza: Cercle de Belles Arts de Lleida

mercat d,art i xxiii fira internacional 
de pintura i dibuix
pati de les comèdies

11 h

10 - 13 h
16 - 20 h
10 - 15 h

jornada de portes obertes a l,arborètum
arborètum

Organitza: Associació d'Skate-Board de lleida SK8

campionat d,skate
pistes d

,
skate de pardinyes

entrada gratuïta a la seu vella i 
al castell del rei amb motiu de la festa major 
turó de la seu vella

Activitat en el marc de la commemoració del Tricentenari a Lleida.

visita temàtica a les fortificacions del turó
turó de la seu vella

tot el dia

22 h 10€ (entrada reduïda: 8€)

cal tenir més de 7 anys, una bateria 
i haver formalitzat la inscripció 
durant el mes de març

musical: ,,sonrisas y lágrimas,,
la llotja

17.30 h consulteu preu 
a les taquilles del teatre

musical: ,,sonrisas y lágrimas,,
la llotja

21.30 h consulteu preu 
a les taquilles del teatre

accés gratuït durant 
l,horari d,apertura al públic

cal reserva prèvia

Organtiza: Museu de Lleida

visita temàtica: ,,viu el museu de lleida per sant anastasi,,
museu de lleida     

12 h

musical: ,,sonrisas y lágrimas,,
la llotja

16.30 h consulteu preu 
a les taquilles del teatre



MAIG
11

DIA HORA

12

19 h

Concert de Festa Major de l’Orquestra Simfònica Julià Carbonell de les Terres de Lleida.

el turista simfònic
auditori municipal enric granados

musical: ,,sonrisas y lágrimas,,
la llotja

concert del club banyetes
els camps elisis

20.30 h consulteu preu 
a les taquilles del teatre

Pedalada popular i gran festa de la bicicleta.
Organitza: Decathlon

iv cursa decabike

campionat de softcombat: hacha de mithril
ceip joc de la bola

14

15

16

17

10 - 13.30 h16a. edició milla urbana escolar 
i 18è memorial jeroni saura
camps elisis

festa de moros i cristians de lleida
lleida

19 h

Tradicional concert de cobla en el marc de les Festes de Maig.

concert de música per a cobla
auditori municipal enric granados

20 h

Tradicional visita guiada que s'acaba amb el Castell de Focs de Festa Major, 
vistos des del Claustre o el castell.

visita nocturna guiada de festa major
turó de la seu vella

20 h

Obertura del claustre per veure'l amb Lluna plena…i altres activitats sorpresa

lluna plena al claustre
turó de la seu vella

21 h

4ª edició de les Nits Gastronòmiques del Museu de Lleida.
Organitza: Museu de Lleida

nits gastronòmiques: ,,la cuina dels jueus,,
turó de la seu vella

25€ 

places limitades. 
cal inscripció prèvia

2€ (donatiu per arranjar 
les campanes)

20.30 h

Repetori popular amb el tango com a fil conductor d’un concert de clàssica 
que s’obre al jazz i la música tradicional. De Duo Rockdove.
Organitza: Orfeó Lleidatà

Organitza: Associació de la Festa de Moros i Cristians

passió per la música
espai orfeó 

8€ 

fins al
 
18/05

09 - 17 h

Curs pràctic de geologia sobre el relleu de la plana de Lleida i del prepirineu.

curs: diuen que al montsec hi havia un mar...
parc de la mitjana

20€

xxia. diada de judo de festa major 2014
pavelló municipal onze de setembre 

09 - 20 h

Organitza: DT FC JUDO

1€ (per categoria) 

puntuable pel rànquing nacional. 
per a joves a partir de 16 anys

Disciplina de combat amb armes de gomaescuma.
Organitza: Associació Juvenil Rol Tramuntana



MAIG
17

DIA HORA

3€

20 h
La Nit dels Museus esdevé un bon incentiu per visitar les nostres institucions 
museístiques i centres patrimonials, que obriran les seves portes fins a mitjanit 
(Museu d’Art Jaume Morera, Centre d’Art la Panera, Museu de Lleida, 
CaixaForum Lleida, Roda Roda-Museu de l’Automoció de Lleida, Museu de l'Aigua, 
Fundació Sorigué i Fundació Vallpalou).

la nit dels museus 
museus i centres culturals i patrimonials de lleida

19

Proposta coral de la jove formació musical Veus.Kat amb una adaptació al català 
dels seus temes.

gospel,s sons lleida
auditori municipal enric granados     

Jornada de portes obertes de les institucions museístiques i centres patrimonials.

dia internacional dels museus
museu de lleida     

20

22

12 h

Dues parelles, ben curioses, ens faran una visita guiada teatralitzada a les
instal.lacions del Teatre. D'El Sidral i Xip Xap.

avui no hi ha funció... si no fos que...
teatre municipal de l

,
escorxador     

12 h

Concert d'obres emblemàtiques del repertori llatinoamericà. Neus Puig (flauta) 
i Laura Fontanals (guitarra). Agustí López, director.
Organitza: Jove Orquesta de Ponent

concert de la jove orquestra de ponent: ,,sons de l,amèrica llatina,,
auditori muncipal enric granados     

20.30 h 10€ (entrada reduïda: 8€)

8€ (5€ els medors de 25 anys, estudiants
de la udl i estudiants de música)

12 h

Concert d'obres emblemàtiques del repertori llatinoamericà. Neus Puig (flauta) 
i Laura Fontanals (guitarra). Agustí López, director.
Organitza: Jove Orquesta de Ponent

sons de l,amèrica llatina
auditori muncipal enric granados     

Espectacle de primavera dins el programa Activa't al Casal.

arts al casal 
casal de la dona    

8€ (5€ els medors de 25 anys, estudiants
de la udl i estudiants de música)

18 h

teatre: un aire de família
la llotja

21 h consulteu preu 
a les taquilles del teatre

11 h

Activitat en el marc de la commemoració del Tricentenari a Lleida.

visita temàtica a les fortificacions del turó
turó de la seu vella

cal reserva prèvia

xerrada sobre voluntariat europeu
la palma - centre de recursos juvenils
El Servei Voluntari Europeu permet a joves de 18 a 30 anys fer de voluntaris 
a un altre país col.laborant amb un projecte solidari.

19 - 20 h per a joves de 18 a 30 anys

xerrada sobre voluntariat europeu
la palma - centre de recursos juvenils
El Servei Voluntari Europeu permet a joves de 18 a 30 anys fer de voluntaris 
a un altre país col.laborant amb un projecte solidari.

conferència: ,,antoni viladomat i lleida,,
museu de lleida 
A càrrec del professor Francesc Miralpeix, comissari de l’exposició 
"El pintor Antoni Vi ladomat. El relat pintat".
Organitza: Museu de Lleida��

12 - 13 h per a joves de 18 a 30 anys

18



MAIGDIA HORA

aplec del cargol de lleida
camps elisis 
La festa més multitudinària de Lleida arriba a la seva XXXV edició.
Durant tres dies, al voltant de les cent colles participants es desenvolupen
diverses activitats ofertes al públic.
Organitza: Federació de Colles de l’Aplec del Caragol

tot el dia
fins al 25/05

30€ (entrada reduïda: 25€)

24

jornades gastronòmiques del caragol 
lleida 
Amb motiu de l'Aplec del Caragol, restaurants lleidatans ofereixen menús 
basats en la cuina del caragol.
Organitza: Federació d’Hostaleria de Lleida

concert de denis zhdanov
auditori municipal enric granados
Concert per piano amb la guanyadora del segon premi del Concurs Ricard Viñes 2013.

Organitza: Troballes i Institut Guindàvols

cloenda del programa municipal educaesport 
pavelló municipal de pardinyes

17 - 20 h

25

28

desfilada troballes
seu vella

20.30 h

19.30 h

visita guiada a l,exposició ,,la esfera del agua,,
museu de l

,
aigua

Visita per introduir-nos en el món de l’aigua, des de les seves propietats 
químiques fins el seu paper en la història i la civilització humana.
Organitza: CSIC

11 h

visita al museu roda roda
museu roda roda
Visita guiada a la col.lecció i la peça del trimestre: "40 anys de la Penya 
Motorista de Lleida, (1973-2013).

8a edició ,,ciència al carrer,,
eix comercial
Un any més, divulgadors de la ciència, empreses, docents i alumnat de tots 
els nivells mostraran experiments de totes les disciplines científiques. 
Organitza: Ajuntament de Lleida

12 h

16 - 20 h

carmina burana
auditori muncipal enric granados
El Cor del Gran Teatre del Liceu ens presenta una versió de Wilhelm Killmayer 
per a 2 pianos, percussió, cor mixt i solistes.

20.30 h

5€

fins al 25/05

xiv concurs instrumental sant anastasi 
auditori muncipal enric granados
Gala Final amb el concert dels 3 guanyadors de cada categoria del concurs.
Organitza: Escola de música Pons Roselló

11 h

taller familiar: ,,la muralla amiga,,
turó de la seu vella
Col.labora: Prismàtics Estudi d'Arquitectura

12 h per a famílies amb infants de 3 a 12 anys. 
cal reserva prèvia
5€ inclou taller i visita

cloenda del programa municipal educaesport
pavelló municipal de pardinyes

17 - 20 h

23



concert de cloenda del curs de l,escola 
de música arts musicals de lleida
auditori municipal enric granados 

MAIG

30  

31

DIA HORA

Concert a càrrec dels alumnes d'iniciació, nivell bàsic i nivell professional 
de l'Escola de Música.
Organitza: Escola de música Arts Musicals de Lleida

jornada de lliga de bàsquet interclubs
pavelló municipal juanjo garra 
Organitza: Federació ACELL

avui no hi ha funció... visita a ca l,artista
teatre municipal de l

,
escorxador

Assistirem a un work in progress d’una de les companyies 
seleccionades per a la Fira 2014. 

11 h

19.30 h

10 - 13 h

obert de dilluns a divendres

Exposició a l'Aparador, l'espai d'exposicions de la Palma.

10 - 13.30 h
16 - 20 h

11 - 14 h

MAIGALTRES ACTIVITATS

02

05

08

fins al 18/05

fins al 13/06

fins al 05/05

exposició de fotografies realitzaders pels 
participants als tallers de fotografia de joventut
la palma - centre de recursos juvenils

per a joves de 13 a 17 anys
15€

Aprendrem a fer entrevistes, fotografies, articles... i posteriorment posarem 
en pràctica els coneixements fent de reporters de la Fira de Titelles de Lleida.
Col.labora: Fira de Titelles

09.30 - 13.30 htaller de periodisme per a joves: 
reporters palma tv
la palma - centre de recursos juvenils

Participació d’artistes lleidatans de prestigi reconegut.
Organitza: Galeria Espai Cavallers
Col.labora: Ajuntament de Lleida

col.lectiva per a un projecte solidari
galeria espai cavallers

Quinze dies d'activitats diverses per donar a conèixer la realitat dels paísos 
col.lectius migrants de la nostra ciutat amb exposicions, tallers de cuina, 
de llengues, cinema i una trobada literària.
Organitza: Ajuntament de Lleida i associacions de persones 
migrades de la ciutat de Lleida. Col.labora: Turó de la Seu Vella i Supermercats Plus 

mirades al sud

29 air race f1 
aeroport lleida-alguaire
Campionat d'Espanya de Vol Acrobàtic (CEVA 2014), Lleida Air Race F1 
i el Festival Aeri.

tot el dia
fins al 01/06

avui no hi ha funció... visita a ca l,artista
teatre municipal de l

,
escorxador

Assistirem a un work in progress d’una de les companyies 
seleccionades per a la Fira 2014. 

19 h



de diamrts a divendres

DIA HORA

MAIGALTRES ACTIVITATS
08

12

24

25

Exposició al voltant de la figura i l’obra de l’artista més rellevant de l’època 
del 1714: Antoni Viladomat i Manalt (1678-1755).
Organitza: Museu de Lleida   

exposició el pintor antoni viladomat. el relat pinta
museu de lleida   

10 - 14 h

16 - 21 h

fins al 28/05

fins al 02/11            

Exposició itinerant del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) 
que introdueix els visitants en el món de l’aigua, des de les seves propietats 
químiques fins el seu paper en la història i la civilització humana.
Organtiza: Museu de l’Aigua i CSIC

la esfera del agua
sala d

,
exposicions del museu de l

,
aigua

consulteu preu 
a les taquilles del museu

1r torn del curs: tècniques de trampeig fotogràfic 
per a l,estudi de la fauna
parc de la mitjana   

20€

16 - 21 h2n torn delcurs: tècniques de trampeig fotogràfic 
per a l,estudi de la fauna
parc de la mitjana   

20€



JUNY

20è aplec de la sardana
camps elisis     

09 - 14 h

tot el dia

11 h

12 h

12 h

20.30 h

20 h

01

05

06

07

08

11

El primer diumenge de mes, mercat de productes artesanals i de proximitat.

mercat de l,hort a taula
plaça sant joan

A càrrec de Francesca Español, professora de la Universitat de Barcelona.
Organitza: Museu de Lleida�

conferència: ,,la mare de déu de bellpuig de les 
avellanes, una obra mestra de bartomeu de robió,,
museu de lleida

Els establiments comercial de la Zona Alta obriran fins a la mitja nit 
i oferiran promocions i activitats de tots tipus.
Organitza: Associació de Comerciants de la Zona Alta

la nit oberta a la zona alta de lleida
zona alta

El Cor de Cambra de l’Auditori Enric Granados i l’Auditori es sumen al 300 aniversari 
de 1714 amb obres de Händel i amb l’Orquestra Nacional Clàssica d’Andorra.

händel: el te deum de 1714
auditori municipal enric granados

Activitats per a totes les edats de joc i oci relacionades amb la natura i medi ambient.

celebració del dia internacional del medi ambient
parc de la mitjana

Diada de germanor i promoció de l'associacionisme  femení.

aplec de les dones
fira de lleida

18 h

20 h

10-14 h

11-18 h

El Festival Simfonic us convida a gaudir d’una manera diferent dels espais 
singulars que amaguen les nostres ciutats amb tot tipus d’actuacions musicals.

4a simfònic 2014
iei, caixaforum, biblioteca pública, plaça sant francesc, 
canonja de la seu vella i església de sant martí

DIA HORA

adults: 4€ nens i nenes: 3€

per a famílies amb infants
de 7 a 12 anys

5€ inclou taller i visita

per a famílies amb infants
de 3 a 12 anys

les inscripcions es faran a través 
de de les entitats i vocalies de dones 

Activitat paral.lela de l’exposició "Catalunya i la Guerra de Successió".
Organitza: Museu de Lleida

visita i taller familiar ,,la lleida medieval de les
tres cultures,,
museu de lleida     

Organitza: Prismàtics Estudi d'Arquitectura

taller familiar: ,,la muralla amiga,,
turó de la seu vella     

El Quartet Teixidor finali tzarà la temporada amb un concert de marcat segell
català: Teixidor, Granados i Guzman

quartet teixidor
auditori municipal enric granados     

visita guiada pel parc de la mitjana
parc de la mitjana

8€ (entrada reduïda: 6€)

15€ (entrada reduïda: 12€)



JUNY

19 h

11 - 14.30 h

19 h

11

13

14

15

16

17

dies 11 i 12

Reflexió, debat i intercanvi d’experiències per establir les línies de coherència 
entre les accions i les polítiques de codesenvolupament 
vers el desenvolupament humà.
Orgsntza: Ajuntament de Lleida, Universitat de Lleida, 
Coordinadora d'ONGD i AMS de Lleida

jornades de codesenvolupament
udl - campus de cappont

concert fi de curs del conservatori 
i escola de música
auditori municipal enric granados

El Pati de les Comèdies és l'escenari escollit per a la mostra dels artistes de 
Lleida, on es poden adquirir gran varietat de pintures i dibuixos 
de diferents estils i formats

mercat d,art
pati de les comèdies

Participaran les orquestres de corda ‘Adagio’ i ‘Allegro’, les orquestres de vent 
‘Ad libitum’ i ‘A tempo’ i les agrupacions de guitarres, pianos, acordions i 
percussió i les corals infantils de l’Orfeó Lleidatà.
Organitza: Orfeó Lleidatà

concert de l,escola de música de l,orfeó lleidatà
auditori municipal enric granados

Organitza: Associació Atlètica Km0 de Ponent

cursa templers 2014
castell dels templers

Organitza: Universitat de Lleida

congrés de la llengua occitana
turó de la seu vella

Hi participen alumnes d'iniciació musical i l’Orquestra piccolo i la Piccolo Big Band.
Organitza: Escola de música L'Intèrpret

audició de final de curs de l,intèrpret
auditori municipal enric granados

Hi participen totes les orquestres, big bands, grups de guitarres, grups de percussió
i cors de L'Intèrpret.
Organitza: Escola de música L'Intèrpret 

audició de final de curs de l,intèrpret
auditori municipal enric granados

10 h

19 h

18 h

19.30 h

18

19

DIA HORA

18 h

Concert a càrrec dels alumnes i els professors de l'escola.
Organtiza: Escola de música Sícoris Club

audició de final de curs 
de l,escola de música sícoris club
auditori municipal enric granados

20.30 h

Amb la Dallas Symphony Orchestra Chorus, un dels grans cors dels Estats 
Units en gira per Europa.

rèquiem de mozart
auditori municipal enric granados

A càrrec d’Àngels Solé i Ramon Solé.
Organitza: Museu de Lleida

conferència: ,,el centre de restauració de béns 
mobles de la generalitat de catalunya i la restauració 
de la mare de déu de bellpuig de les avellanes,,
museu de lleida

12€ (entrada reduïda: 10€)



consulteu preu 
a les taquilles del teatre

JUNY
18.30 h

18 - 22 h

21 h

20 - 00 h

19

20

21

23

Conferències, tastets colombians i exposicions.

colòmbia en viu
teatre municipal de l,escorxador

festa de la música

El Pati de les Comèdies és l'escenari escollit per a la mostra dels artistes de 
Lleida, on es poden adquirir gran varietat de pintures i dibuixos 
de diferents estils i formats

Celebració internacional per promoure la música. Músics afeccionats surten de 
manera voluntària a tocar al carrer i concerts gratuïts en l'espai públic 
per descobrir nous estils musicals. Amb la participació de les 
escoles de música de Lleida.

teatre: el crèdit
la llotja

La ciutat es prepara per celebrar la Nit de Sant Joan amb les tradicionals
fogueres i revetlles.

nit de sant joan
lleida

Organitza: Associació Atlètica Km0 de Ponent

arribada de la flama del canigó
plaça paeria

foguera de sant joan al turó
turó de la seu vella

20 h

20.30 h

Homenatges, records i rumbes al castell.

nit de la rumba de lleida
turó de la seu vella

21 h

22

DIA HORA

21 h

Acte de lliurament de la segona edició d'aquests guardons destinats a 
reconèixer la tasca fonamental del teixit comercial de la ciutat.

lliurament dels ii premis ,,lleida ciutat de comerç,,
la llotja

pregó oficial de corpus
acadèmia mariana de lleida

20 h

catifes de flors de la diada tradicional de corpus
eix comercial

sortida de l,àliga de lleida i balls de respecte
de la diadatradicional de corpus
plaça paeria

12.45 h

seguici tradicional de corpus
des de la catedral fins a la paeria

12.45 h

10 - 20 h



obert de dilluns a divendres

Exposició a l'Aparador, l'espai d'exposicions de la Palma.

DIA HORA

curs bàsic de fotografia científica
arborètum

10 - 14 h

10 - 13.30 h
16.30 - 20 h

JUNYALTRES ACTIVITATS

29

15 fins al 22/06

fins al 31/06

exposició de fotografies del projecte bb
la palma - centre de recursos juvenils

exposició del seguici tradicional de corpus
iei



GAUDIM DE LA CIUTAT A LA

PRIMAVERA

BUS TURÍSTIC
Per descobrir la ciutat d’una forma còmoda i simpàtica. El recorregut 
comença al Palau de la Paeria i permet descobrir els elements més 
atractius de la ciutat i els seus valors patrimonials.
Només disponible durant la Setmana Santa i els caps de setmana de 
primavera.
 
VISITES GUIADES PER LLEIDA
Informa-te’n al telèfon 902 25 00 50 o a la web www.turismedelleida.cat
 
TURÓ DE LA SEU VELLA
Horari de primavera (fins el 30 d’abril)
De dimarts a divendres: de 10 a 13.30 i de 15 a 17.30 hores
Dissabtes: de 10 a 17.30 hores
Diumenges i festius: de 10 a 15 hores 
Horari d’estiu (de l’1 de maig al 30 de setembre)
De dimarts a dissabte: de 10 a 19.30 hores
Diumenges i festius: de 10 a 15 hores
Tancat dilluns no festius (excepte ponts)
 
CASTELL DEL REI / LA SUDA
Horari de primavera (fins el 30 d’abril)
De dimarts a dissabte: de 10 a 13.30 i de 15 a 17.30 hores
Diumenges i festius: de 10 a 15 hores 
Horari d’estiu (de l’1 de maig al 30 de setembre)
De dimarts a dissabte: de 10 a 14 i de 16 a 19.30 hores
Diumenges i festius: de 10 a 15 hores
Tancat dilluns no festius (excepte ponts)

CASTELL TEMPLER DE GARDENY
Viu la història templera de Lleida amb els ulls d’avui. La casa templera de 
Gardeny era un dels principals centres de poder de l’Orde del Temple a la 
Corona d’Aragó. 
Horari de primavera:
Dissabtes, diumenges i festius de 10 a 13 hores 
Horari d’estiu (a partir de l’1 de juny)
De dimarts a dissabte: de 10 a 13.30 i de 16.30 a 19.30 hores
Diumenges i festius: de 10 a 13.30 hores
Tancat dilluns
 
ARBORÈTUM
L’Arborètum Dr. Pius Font i Quer és un espai únic de gairebé 7 hectàrees de 
terreny on trobareu una completa col.lecció de plantes vives de més de mig 
miler d’espècies d’arbres i arbusts, ordenades segons el bioma de la terra 
en que viuen. 
Horari:
D’octubre a març: de 10 a 17 hores
D’abril a octubre: de 10 a 13 i de 16 a 20 hores
 



El Ginkgo Bi loba és un arbre considerat com un autèntic “fòssi l vivent” donat que la seva antiguitat és superior als 
100.000 anys. Es caracteritza per una gran fortalesa (els ginkgos fins i tot van sobreviure a l’explosió atòmica 
d’Hiroshima).
Tradicionalment plantat als jardins dels temples del Japó i de la Xina i molt uti li tzat en la medicina tradicional. El 
Ginkgo Bi loba s’ha escolli t com arbre emblemàtic de l’Arborètum i també el trobareu als Camps Elisis.
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