
 

 
COMUNICAT COMISSIÓ DE CULTURA. Activitats de lleure 
Divendres, 12 de juny de 2020 

 

Benvolgut/da company/a, 

Us fem arribar la proposta cultural per aquest cap de setmana, farà bon temps i segur que 
us animeu a fer-ne alguna, sols, amb la família o amb amics. 

1.- Avui divendres dia 12 de juny a les 21h. Finca Arre d’Alcanó. CONCERT DE SILENCI, a 
càrrec d'Oriol Ginestà, on els i les participants podran trobar-se per compartir una estona 
de música i natura. L'activitat serà a l'aire lliure, durant la posta de sol. Només cal portar una 
estora o cadira, roba còmoda i ganes de connectar amb la calma de l'entorn i l'energia dels 
animals.Es mantindran les mesures de precaució així com la distància de 
seguretat.Preu: 10€ | Gratuït menors de 15 anys*Cal fer reserva prèvia trucant al 630 
689 3132 

Més informació https://oriolginesta.com. 

2.- REOBERTURA DE LA SEU VELLA I EL CASTELL DEL REI. Feia dies que ho 
esperàvem i ja és aquí! Dissabte, dia 13 de juny, reobre el Turó de la Seu Vella de Lleida. Es 
podrà visitar de dimarts a dissabte de 10 a 14h i de 16.30 a 19.30h, i els diumenges de 10 a 
15h. Del 13 de juny fins al 28 de juny, les visites seran grauïtes. 

3.- RUTA DE LA FLOR DE PERICÓ. Organitzada per la Granja Pifarré. És una 
experiència per conèixer la flor de pericó, recollir-ne i fer “oli de cop”. 

Dies: dissabte 13 de juny de 10 a 12 h (inscripcions completes) dissabte 20 de juny  de 10 
a 12 h diumenge 21 de juny de 10 a 12 h  

• a partir de diumenge dia 14 de juny obriran les inscripcions per al proper cap de 
setmana, ho podeu fer des de la web https://www.granjapifarre.com 

• Lloc: Sortida Granja Pifarré (Partida Caparrella,115) 
• Inscripcions limitades a www.granjapifarre.com  
• Horari de 10 a 12h.  
• Recorregut de 3km amb sortida i arribada a Granja Pifarré.  
• Donatiu 10€ ( guia per l'horta, taller d'oli de cop i detall ) 

4.- EXPOSICIÓ “NOCTURN”, de Josep Maria Cazares. L’Espai Cavallers ens ofereix des 
del passat 5 de juny i fins l’1 de juliol aquesta imprescindible exposició d’un dels artisites i 
il·lustradors lleidatans més versàtils. Aquest text, obra de Xavier Reverté, descriu a la 
perfecció l’esperit del conjunt de les obres exposades: 

“Strangers in the night 

La nit com a fons en aquesta col·lecció de quadres amb plans i contraplans i jocs de miralls. 
Amb el seu ja inconfusible estil, Cazares es mou en temes recurrents del seu univers estètic: 
la nocturnitat, els interiors, el jazz, les estacions de tren. Ho fa amb una amplitud cromàtica 
volgudament limitada, bàsicament blaus, ocres i granats, que té una evident voluntat 
narrativa.L’autor ens presenta unes escenes com una mena de micro històries inacabades. 
És l’espectador –tal vegada voyeur- qui intueix o inventa l’esdevenir d’uns personatges que, 
amb el seu aire solitari i melangiós, s’aferren a les llums de la nit per tal de no abocar-se a 
les seves ombres, o potser a trobar un amor torrentós que els salvi del pou. O potser… 
wondering in the night. “  

https://oriolginesta.com/
https://www.granjapifarre.com/
http://www.granjapifarre.com/


 

On: Espai Cavallers ( C/Cavallers, 31-33), de dimarts a divendres de 17:00h a 20:30h i 
dissabte de 10:30h a 13:30h i de 17:00h a 20:30h. 

 

 
Bon cap de setmana. 
 
COMISSIÓ DE CULTURA 

 


