
 

COMUNICAT COMISSIÓ DE CULTURA. Activitats de lleure 
Divendres, 8 de maig de 2020 

 
 

Benvolgut/da company/a, 

Ens esperen tres dies de festius per endavant i us volem proposar, per aquest cap de setmana, 
una sèrie d'activitats culturals de la ciutat que podeu seguir des de casa: 
 
1. FIRA DE TITELLES. Continuen oferint espectacles pel seu canal de YOUTUBE. Aquest cap de 
setmana amb un altre dels espectacles internacionals que hauríem vist a la #firatitelles2020, i 
que es podrà gaudir el 8 de juliol a la Fira d’emergència, és “Invisible lands” de la companyia 
finlandesa Livsmedlet Theater. 
Un espectacle dirigit al públic juvenil i adult sense text, un treball físic amb figures de miniatura 
de maquetes, que porta fer un viatge, però no pas un viatge de plaer, sinó una ruta que critica 
els conflictes bèl·lics on milers de persones es veuen obligades a deixar-ho tot fugint de la guerra, 
creuant muntanyes, mars o deserts. 
A partir de les 20h d’avui i fins diumenge 10 a les 23h està disponible al canal de youtube 
(centredetitelles) per gaudir-lo des de casa.                                         
 
2. LaCulturaEtCura. És una proposta de l'editorial lleidatana Pagès Editors per tal de 
promocionar la lectura i el llibre en català. És un programa d'activitats que durarà dos mesos, de 
l’11 de maig fins al 3 de juliol, i comptarà amb la participació en directe d'autors/es catalans/es 
i internacionals. Es podrà seguir per Ingaram i Facebook live dels autors/es. Podeu consultar el 
programa aquí. 
 
3. Descobrim la història de l'Escorxador de Lleida, mitjançant el vídeo penjat a Youtube del 
Teatre de l'Escorxador, explica la seva història des de la primera documentació fins el segle XXI. 
Video editat per l'estudi lleidatà Cactusou, que podeu visionar en aquest enllaç. 
 
4. Demà, dia 9 de maig, és el Dia d'Europa. En aquest enllaç trobareu les iniciatives organitzades 
aquest any a Lleida a través de les xarxes socials Europe Direct Lleida per celebrar el Dia 
d'Europa. 
 
5. Avui s'hauria donat el tret de sortida a les Festes de Maig de la ciutat. Malauradament no ha 
pogut ser i la Festa Major, haurà d'esperar. Tanmateix la Paeria ha creat un joc de la Festa Major 
per als petits/es de les cases per a què pugin jugar durant el confinament. En aquest enllaç us 
podeu descarregar el joc de taula, decorar-lo, muntar-lo i jugar! 
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https://www.lleida.com/node/25960/noticies-web/98735
http://www.advocatslleida.org/documents/LaCulturaEtCura.jpeg
https://youtu.be/HH67L4ziW_c
https://europedirect.paeria.cat/diaeuropa2020/
https://twitter.com/paeriacomunica/status/1258731949243486208?s=20

