
 

COMUNICAT COMISSIÓ DE CULTURA. Activitats de lleure 
Divendres, 22 de maig de 2020 

 

Benvolgut/da company/a, 

Tenim a les portes un cap de setmana amb sol i calor, ideal per a celebrar la cita més esperada 
per a molts/es lleidatans/es, l’Aplec, però que enguany haurà d’esperar. Tanmateix, la ciutat no 
s’atura i us fem arribar propostes per als menuts/des de les cases i d’altres per a gaudir amb tota 
la família. 

1. L’#APLECACASA. L’ajornament de l'Aplec als dies 9, 10 i 11 d'octubre –seguint les 
recomanacions sanitàries– no ha aturat la Fecoll decidida a què els collistes i la ciutat de Lleida, 
visquin el mes de maig ni que se'ls hagi de portar la festa a casa. I així ho han fet. Sota l'etiqueta 
#aplecacasa, la Fecoll aixopluga nombroses propostes per mantenir l'esperit de l'Aplec en 
aquests dies, que culminarà amb una Rua del caragol Hèlix, mascota de l'Aplec, pels carrers de 
Lleida durant el matí del diumenge, dia 24 de maig. L'Hèlix gegant es desplaçarà en una breu 
cercavila amb dos vehicles amb remolc, els quals faran d'escenari per la xaranga Mai Toquem 
Bé i un "speaker" i animador vestit d’Hèlix. 

Vesteix-te de collista i saluda la cercavila de l’Aplec des del balcó o portal. Trobareu el recorregut 
a la www.aplec.org. 

2. #LLEIDAVIVA Fest. Arriba el Festival Lleida Viva Fest, Festa Major virtual organitzades per Km. 
0 de Lleida, que es desenvoluparà els propers 22, 23 i 24 de maig a través de la plataforma de 
YouTube. El festival neix amb la necessitat de mostrar als lleidatans i lleidatanes i també a aquells 
que ho desitgin, la diversitat de talent local que moltes vegades no té el reconeixement que es 
mereix. El festival agrupa propostes amb disciplines artístiques i culturals molt diverses. Els 
espectadors podran trobar des de part del seguici popular de la ciutat de Lleida fins a espectacles 
de màgia, circ, presentacions literàries, exposicions artístiques, artistes urbans, titelles, 
havaneres, activitats esportives per a totes les edats i amb concerts musicals de cantautors, 
grups de música i DJ’s que animaran els vermuts musicals i les revetlles de la Festa Major. 

Les activitats o propostes artístiques i culturals es podran visualitzar a través del compte 
#LLEIDAVIVA Fest a la plataforma de YouTube en les hores especificades en el programa, 
consultar aquí. L’enllaç directe al festival es podrà trobar al compte d’Instagram 
@lleidaviva_fest. 

3. FESTA MAJOR CONFINADA DE CORBINS. Corbins celebra la Festa Major de Santa Quitèria, 
tot i que enguany ho faran de manera diferent. Han adaptar els actes per què tothom en pugui 
gaudir a través de les xarxes socials, de l'aplicació de l'Ajuntament, dels altaveus del poble o des 
dels balcons i terrats. Es duran a terme actes com el concert musical 'El show de Sonsonite', els 
castells de focs de fi de festa, lectura de poemes i contacontes o l'espectacle familiar 'La 
mongetera màgica', entre altres. En aquest enllaç teniu el programa.  

4. EXPOSICIÓ “A D’ART I D DE DONES”. L’Espai Cavallers va reobrir les seves portes el passat 
dimarts dia 19 de maig, i fins el dia 30 de maig podreu gaudir d’aquesta fantàstica exposició. La 
galeria Espai Cavallers, el mes de març, amb motiu del Dia Internacional de la Dona Treballadora, 
va presentar una exposició col·lectiva en què l’eix central es mostrar i visibilitzar el talent artístic 
en femení a través d’una una selecció d’obres de les artistes següents: Anna Agustí, Carme 
Aliaga, Laia Arnau, Lita Cabellut, Marta Duran, Pilar López Báez, Rebeca Muñoz, Maria Perelló, 

http://www.aplec.org/
https://lleidadiari.cat/tags/lleida
http://www.advocatslleida.org/documents/LleidaViva.pdf
http://www.corbins.cat/ca/administracio/ajuntamentcorbins/blog/programa-de-festa-major-2020/35779.html


 

Aurembiaix Sabaté, Montse Valdés, Maite Villafranca i Lidia Vives, on cadascuna presenta els 
seus darrers treballs i s’hi pot veure pintura, escultura i obra gràfica. Tanmateix aquesta obra 
permet veure la posició de les dones en el món de l’art contemporani i com a poc a poc s’han 
anat creant el seu lloc en el panorama artístic. 

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. 

5. I per als nens i nenes tenim dues propostes interessants per aquests dies: 

  - El Centre de Titelles de Lleida ens presenta “On vas Moby Dick?”. Adaptació lliure del clàssic 
d’Herman Melville, escenificat per a públic familiar, on els titelles de taula, la projecció 
d’animacions i les cançons ens endinsaran en la història d’una gran balena blanca, Moby Dick. El 
podeu veure el 22 de maig a les 18.00h pel canat YouTube Cultura Borges Blanques. Cartell aquí. 

- Malauradament, la 14ena mostra de ciència divulgativa ‘Ciència al Carrer’ de Lleida, prevista 
per aquest dissabte s’ha suspès a causa de l’emergència sanitària, però els organitzadors han 
engegat una campanya sota l’etiqueta #cienciadesdecasa. D’aquesta manera, es proposa als 
joves que enregistrin vídeos d’experimentació científica amb material casolà per compartir en 
xarxa a través del web www.sesegria.cat. Així es vol mantenir la línia d’engrescament en la 
investigació i no deixar orfe un dels aparadors més destacats d’aquest sector entre els joves a 
Lleida.  

Bon cap de setmana. 
 
 
COMISSIÓ DE CULTURA 

 

http://www.advocatslleida.org/documents/Titelles.pdf
http://www.sesegria.cat/

