
 

COMUNICAT COMISSIÓ DE CULTURA. Activitats de lleure 
Divendres, 19 de juny de 2020 

 

Benvolgut/da company/a, 

Què podem fer aquest cap de setmana? Us passem una sèrie de propostes  molt variades que 
esperem us resultin interessants: 

1. IV MILLA SOLIDÀRIA SECÀ DE SANT PERE. Dies 19 i 20 de juny. Organitzada per Down Lleida 
amb la col·laboració de l’Associació de Veïns Secà de Sant Pere i La Paeria. 

IV edició de la Milla Solidària Secà de Sant Pere que, sota el lema “Coronavirus: Solidaritat en 
marxa!, es durà a terme en format virtual. Els beneficis ajudaran a Down Lleida a aconseguir 
recursos per poder tornar a les activitats presencials amb la màxima seguretat després de la 
crisis de la COVID-19, i seguir donant oportunitats a les persones amb síndrome de Down. 

Els participants poden sortir al carrer a fer l’activitat o repte esportiu que més els agradi, corrent, 
caminant, en bicicleta, fent una classe de ball, ioga, portant el seu dorsal personalitzat, o bé 
participar des de casa. 

Inscripcions: Cal fer inscripció prèvia aquí. 

2. REOBERTURA DEL CASTELL TEMPLER DE GARDENY. Aquest dissabte dia 20 de juny a les 10 
hores reobre les seves portes el Castell de Gardeny. El podeu visitar de dimarts a diumenge de 
10 a 14 hores. 

3. CONCERT DEL “FILL DEL MESTRE” al Cafè del Teatre. S’ofereixen  dos concerts, el dissabte dia 
20 de juny a les 22.30 h i el diumenge dia 21 de juny a les 20.00 h.  

El Fill del Mestre torna a l'escenari del Cafè del Teatre per presentar en directe el seu nou senzill 
'Ombres'. I ho farà acompanyat per una formació inèdita fins a la data, en format de trio. Amb 
Txabi Ábrego (guitarres, mandolina, baix i veus), David Vall (bateria i percussió) i Jordi Gasion 
(veu, guitarres, baix i piano). El concert serà un repàs als sis discos editats pel músic lleidatà, 
parant una especial atenció al disc 'Ha calat foc a la casa' que el passat 4 de juny va celebrar deu 
anys de la seva publicació. 

Preu: 12 €. Anticipada 10 €. Podeu comprar les entrades anticipades en aquest enllaç.  

4. KM CULTURAL a Tàrrega, els dies 20 i 21 de juny.  En el marc del Dia de la Música, el 21 de 
juny, i donant suport als artistes locals sota el programa 'Km Cultural', es duran a terme un seguit 
de concerts en escenaris a l’aire lliure adaptats a les mesures de seguretat. 

El dissabte dia 20, a les 19 h, al Càmping Municipal de Tàrrega es podrà gaudir de l’actuació dels 
grups: Bredda, que oferiran una actuació en format acústic; Her Majesty, el nom dels quals 
s’inspira en una cançó dels Beatles i Pascual & els Desnatats, un trio integrat per músics de La 
Terrasseta de Preixens i que revitalitza la rumba més festiva.  

Preu: Entrada gratuïta amb aforament limitat. Cal fer reserva prèvia aquí.  

http://downlleida.org/milla2020cat/?lang=ca
https://entradas.codetickets.com/entradas/el-fill-del-mestre_4454/10196/cafedelteatre/online
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfyRtHQ0RQvUsKQWardymi5qTB2QBxQiod2iq0rC_Ikam4o0w/viewform


 

 

I el diumenge 21, a les 19 h, a la Plaça de l’Estanyol, Ermita de Sant Eloi, tindreu l’ocasió 
d’escoltar a les actuacions de la soprano Crista Sebastián i Enric Prió al piano, el concert 'Le 
retour: Música per a violoncel i piano' que oferiran Ramon Andreu i Laia Terré, i el concert de 
jazz d'InMotion Sax Quartet de l'Emm Tàrrega. 

Preu: Entrada gratuïta amb aforament limitat. Cal fer reserva prèvia aquí.   

5. LICEU A LA FRESCA amb “CARMEN” a Arbeca. El dissabte dia 20 de juny a les 22 h a la Plaça 
del Centro.  

Després de la crisi sanitària, torna la iniciativa 'Liceu a la fresca', en aquesta ocasió amb l'òpera 
'Carmen, de Bizet. 

Aquesta gravació és especial i única perquè va ser l’estrena de la producció al Teatre i compta 
amb Béatrice Uria-Monzón com a Carmen, Roberto Alagna com a Don José i Marina 
Poplovskaya com a Micaëla, un repartiment de luxe que permetrà a tot Catalunya poder gaudir 
d’aquest icònic muntatge que ha esdevingut referent a Europa. 

Preu: Gratuït. Aforament limitat a 130 persones. Cal fer inscripció prèvia trucant al 973 160 008. 

6. EXPOSICIÓ “Donació Miguel Gallardo” al Museu d’Art Jaume Morera.  Des del passat 12 de 
juny i fins al 4 d’octubre de 2020, podeu endinsar-vos en aquesta exposició que inclou una 
selecció d’originals  donats per Miguel Gallardo (Lleida, 1955) dels seus principals personatges, 
entre ells Makoki, a més d’un recull d’historietes que configuren un recorregut per la seva 
extensa carrera com a autor de còmics. Per altra banda, la donació també aplega un conjunt 
representatiu de la seva faceta com a il·lustrador, així com una variada col·lecció d’esbossos, 
dibuixos publicitaris, serigrafies, cartells i exemplars dels seus llibres, revistes i àlbums publicats. 

On: Museu d’Art Jaume Morera, Carrer Major, 31, Edifici Casino, 1a planta,  de dimarts a 
dissabte de 10 a 14 hores i de 18 a 20 hores. Diumenges i festius de 10 a 14 h. Entrada gratuïta. 

7. TALLER D’ELABORACIÓ DE SABÓ AMB OLÍ RECICLAT en un paratge espectacular, als camps 
d’espígol, i organitzat pel Aromes de Can Rosselló per aquest diumenge dia 21 de juny a les 12 
hores.  

On: Aromes de Can Rosselló (Partida Sot del Fontanet, 25, de Lleida). 

Preu: 18 € (10% a benefici de la Fundació Josep Carreras). 

Inscripcions: missbighousesabons@gmail.com o 636 83 44 64. Places limitades.  

*Cada participant es durà una peça de sabó cap a casa. 

8. PROSPOSTES PER LA CANALLA: 

- Espectacle familiar 'Kissu', a càrrec del Centre de Titelles de Lleida, dissabte 20 de juny a les 
19 h al complex de les piscines d’Artesa de Segre. Edat recomanada de 3 a 8 anys. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScsNUbWzL7oATqsy95COpIeeJ_D-HlC0gnFD-1pxmrV_7ptqg/closedform
mailto:missbighousesabons@gmail.com


 

Per a en Kissu, el cadell de llop, la descoberta de l’entorn és una aventura que el porta a allunyar-
se del seu cau i de la seva mare, fins a perdre’s i anar a raure al món dels homes. Creient que és 
un gosset abandonat, la Duna i el seu avi l’acullen a casa. Però què passarà quan aquests 
descobreixin la vertadera naturalesa d’en Kissu? 

Preu: Entrada gratuïta. Inscripcions: Aforament limitat. Cal fer inscripció per unitat familiar, 
trucant a l'Ajuntament 973 400 013. 

- Gimcana emblemàtica a Lleida. Diumenge dia 21 de juny de 9.00 a 13.00 hores. Circuit per 
diferents espais emblemàtics de la ciutat:  La Seu Vella, La Paeria, La Catedral, Indívil i Mandoni, 
La Llotja, l'Estació de tren i Ricard Vinyes, on us rebrà un dels voluntaris que us farà passar un 
repte per tal d'aconseguir la col·lecció de les 7 fites. 

Pensat per a tots els públics i edats, ho pots fer sol, en família, amb amics, caminant, corrent, 
amb patinet, amb bici, amb cotxet... Donatiu: 5 €. Més informació aquí.  

- Visita guiada “La Mitjana a l’estiu”. Diumenge dia 21 de juny a les 10.00 a 12.00 hores al Parc 
de la Mitjana. Activitat gratuïta. Places limitades.  

Cal inscripció prèvia a aquí.  

- Flama del Canigó. I el dia 23 de juny, acompanya l’arribada de la Flama del Canigó a la ciutat 
de Lleida, i fes-ho amb el teu vehicle amb senyeres.  

A les 19.30 hores concentració i ordre a la rotonda del Botan del Polígon Industrial El Segre, i a 
les 20 hores al Palau de la Paeria per Blondel (cal anar-hi amb mascareta). Cartell. Més 
informació aquí. 

Bon cap de setmana i bona revetlla de Sant Joan!! 

 
 
COMISSIÓ DE CULTURA 

 

https://www.pibody.org/gimcana-emblematica
https://tramits.paeria.cat/Ciutadania/DetallTramit.aspx?IdTramit=1855
https://www.facebook.com/FlamadelCanigoLleida/photos/a.1081935341895451/2993906437364989/?type=3
http://www.flamadelcanigolleida.com/

