
 

COMUNICAT COMISSIÓ DE CULTURA. Activitats de lleure 
Divendres, 5 de juny de 2020 

 

Benvolgut/da company/a, 

Estrenem el primer cap de setmana de juny i us fem arribar propostes culturals per poder visitar 
i retornar poc a poc a la normalitat dels nostres pobles i ciutats: 

1. REOBERTURA DE MUSEUS. Aquest dissabte 6 de juny es reobriran una sèrie de museus de la 
ciutat que es podran visitar dins del seu horari habitual. Us destaquem: 

Museu de Lleida. On: c/ Sant Crist, 1. Horari: de dimarts a dissabte de 10 a 14 h i de 17 a 19 h, 
diumenges i festius de 10 a 14 h. Entrada gratuïta fins al 30 de juny. 

Museu d’Art Jaume Morera. Exposició Inventari general. On: Av. de Blondel, 40. Horari: de 
dimarts a dissabte de 10 a 14 h i de 18 a 20 h, diumenges i festius de 10 a 14 h. Entrada gratuïta. 

Dipòsit del Pla de l’Aigua. On: c/ Múrcia, 10. Horari: dissabtes i diumenges d’11 a 14 h. Entrada 
gratuïta. 

Casa dels Gegants. On: Pati de les Comèdies. Horari: de dimarts a divendres de 17 a 20 h, 
dissabtes d’11 a 13.30 h i de 17 a 20 h i diumenges i festius d’11 a 13.30 h. Entrada gratuïta. 

Museu de l’Aigua. On: Campament de la Canadenca, Av. Miquel Batllori, 52. Horari: de dimarts 
a divendres d’11 a 14 h i dissabtes de 17 a 20 h. Entrada gratuïta. 

Museu de l’automoció Roda Roda. On: c/ Santa Cecília, 22. Horari: de dimarts a dissabte d’11 a 
14 h i de 17 a 20 h. Diumenges i festius d’11 a 14 h. Entrada gratuïta. 

2. CAIXAFORUM Lleida. Exposició Construint nou mons. Les avantguardes històries a la 
col·lecció de l’IVAM 1914-1945. CaixaForum Lleida va reobrir les seves portes el passat dilluns 1 
de juny amb una exposició que proposa una nova lectura sobre el desenvolupament dels 
moviments artístics de les primeres dècades del segle passat que subratlla la seva llibertat, 
misteri i utopia.  

On: Av. de Blondel, 3 
Quan: de l’1 de juny de 2020 al 10 de gener de 2021 
Horari: feiners de 10 a 14 h i de 17 a 20 h, dissabtes d’11 a 14 h i de 17 a 20 h i diumenges i 
festius d’11 a 14 h. Entrada gratuïta. 

3. TAST DE CERVESES ARTESADES DE TÀRREGA. El dissabte 6 de juny a les 19 h a la terrassa 
exterior de La Soll.  Les restriccions imposades pel confinament i la crisi del coronavirus han 
obligat a reformular la 8a edició de la Fira de la Cervesa Artesana de Tàrrega. L’edició amb tots 
els paradistes queda ajornada fins que la situació es normalitzi i es pugui celebrar amb totes les 
condicions i garanties. Tot i això, els amants del certamen podran gaudir d'un tast de cerveses 
artesanes per a 70 persones, que comptarà amb 6 varietats diferents de petits productors com 
Lo vilot, C13, Vella Caravana, Cerveses Ponent, Gambusi i Matoll.   



 

L'organització ha preparat un protocol per mantenir totes les mesures de seguretat i control de 
l'aforament. A més, s'organitzaran les taules amb un màxim de 10 persones que mantinguin la 
distància i hi haurà un voluntari per cada taula que servirà les cerveses amb guants i mascaretes. 

Preu: 12€ | Aforament limitat, cal fer reserva prèvia AQUÍ. 

4. AUDITORI MUNICIPAL ENRIC GRANADOS LLEIDA. I arribarà el dia D (desconfinament). Vídeo 
del Cor de Cambra de l’Auditori Enric Granados de Lleida que compta amb la participació del 
pianista i compositor Albert Guinovart. 

Al Cor de Cambra de l’Auditori de Lleida va agafar-los el confinament assajant un concert de 
música d’Albert Guinovart que acabava amb el conegut Himne dels pirates del musical Mar i cel. 
Van decidir fer-ne un vídeo cantant cadascú des de casa per presentar-lo al públic. I fer-ho 
incorporant el cant i la música al ritme de les activitats quotidianes, des de rentar les dents o 
dutxar-se fins a planxar o estendre la roba, passant per diferents activitats esportives. 

L’elaboració del vídeo, amb un muntatge de Marta Andrés (soprano del cor) i direcció artística 
de Xavier Puig (director del cor), demostra la importància d’escoltar-nos per cantar junts i la 
dificultat d’expressar la música a distància, i així valorar encara més el contacte personal i el 
concert en directe com a experiència única i insubstituïble. 

Us deixem el vídeo https://www.youtube.com/watch?v=JzPP7uCgO7g 

 
Bon cap de setmana. 
 
COMISSIÓ DE CULTURA 

 

https://www.agratickets.cat/producte/tastcervesesartesanes/
https://www.youtube.com/watch?v=JzPP7uCgO7g

