COMUNICAT COMISSIÓ DE CULTURA. Activitats de lleure
Divendres, 15 de maig de 2020

Benvolgut/da company/a,
Arriba el cap de setmana i, com hem fet aquestes últimes setmanes, us proposem una sèrie
d'activitats culturals per seguir des de casa, amb el desig que el proper, si entrem en fase 1, ja
ens puguem veure als carrers, amb mesures però.
De moment, anoteu a l'agenda:
DIA INTERNACIONAL DELS MUSEUS. Sota el títol “Obrim finestres”, la Xarxa de Museus de les
Terres de Lleida i Aran, formada per 12 centres, ha creat la primera edició virtual del Dia
Internacional dels Museus, on cada equipament ha fet una peça audiovisual sobre les obres
seleccionades de la seva col·lecció.
Aquesta iniciativa conjunta dels 12 centres tindrà lloc des de demà dia 16 fins al dilluns dia 18,
coincidint amb la data del Dia Internacional dels Museus. Podreu contemplar obres del Museu
de Lleida, L’Ecomuseu de les Valls d'Àneu, el Museu de Guissona o el Museu Trepat, entre altres.
També podreu gaudir de visites virtuals de la resta de museus de Catalunya. En aquest enllaç
trobareu tota la informació, calendari, horaris i museus.
FESTA DE MOROS I CRISTIANS 2020. L'Associació de la Festa de Moros i Cristians de Lleida ha
organitzat enguany una celebració confinada i la festa es trasllada als balcons. Coincidint amb
les dates en què s'havia de celebrar, es fa una crida a engalanar els balcons, finestres i terrasses
amb elements al·legòrics a la Festa. Acabant amb un fi de festa el diumenge dia 17 “Festa als
Balcons”, entre les 12 i les 18 hores, fent sonar la marxa mora “Ximo”, símbol fester, convidant
a participar en una desfilada “simbòlica” als balcons i terrasses. Trobareu la música per a fer-la
sonar aquí.
També un fem arribar l'enllaç del vídeo en el que els càrrecs protocol·laris de la Festa 2020
encoratgen als festers en aquests difícils moments.
FESTA MAJOR DE TÀRREGA I DE MOLLERUSSA. Companys/es targarins/es i mollerussenc/ques,
esteu de Festa Major “confinada”.
A Tàrrega volen celebrar la seva Festa Major, serà una edició especial on els balcons i les xarxes
socials tindran més protagonisme però l’objectiu serà replicar la programació habitual en un
format virtual. Consultar programa aquí.
Mollerussa per la seva banda també celebra la seva Festa Major, podeu consultar el programa
aquí. L’acte principal serà el macroconcert amb 20 grups de proximitat que oferiran 10 hores de
música amb les actuacions de grups com La Reixa, Bad Rules o Blindpoint, entre altres. Accedeix
al concert en directe, divendres 15 i dissabte 16, de 12 a 14h i de 20 a 23h, a través del canal de
YouTube Ajuntament de Mollerussa.
Bon cap de setmana!
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