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L’IEI exposa les fotografies dels artistes Darder   
i Duran a la mostra ‘Barcelona anys 60’
Les imatges de Darder i Duran són dues mirades a una societat en lluita entre la modernitat galopant 
i uns retards que resistien a desaparèixer. Són dues mirades diferents i complementàries de la 
Barcelona d’aquella època.
Lloc: Institut d’Estudis Ilerdencs (IEI). Fins el proper 13 de setembre.

 ACTIVITATS 

Visita guiada 
‘Rondar per Lleida’
Turisme de Lleida organitza 
aquesta visita guiada pels monu-
ments del Carrer Major.
Lloc: Sortida des del carrer Major. 
Hora: 11.30.

 MERCATS 

Mercat Setmanal 
de Tàrrega
El Mercat Setmanal de Tàrrega 
ofereix al comprador un centenar 
de parades on es pot omplir la 
cistella amb diferents queviures 
i productes d’alimentació de pri-
mera qualitat. Passejant pels car-
rers també s’hi pot trobar cada 
dilluns una àmplia gamma d’arti-
cles del sector tèxtil, calçat i flors, 
entre molts altres. El mercat s’es-
tén per la plaça Major, la plaça 
del Carme i els carrers Agoders, 
Carme i Torras i Bages.
Lloc: Centre de la ciutat de Tàrre-
ga. Hora: 8.30.

Mercat del Pla: 
mercat radical de 
moda
El Mercat del Pla és un mercat  
radical de moda que romandrà 
obert tot el mes. Les botigues ad-
jacents al mercat (Desigual, Me-
lé…), estaran obertes de dilluns a 
divendres també. Es tracta d’un  
nou concepte de retail, un espai 
de pop up stores o botigues efí-
meres que es renovaran cada 
mes.  Les vendes seran de stocks, 
amb grans descomptes, tot i que 
també hi hauran petites col·lecci-
ons o noves línies de marques.
Lloc: carrer de Sant Martí de Llei-
da. Hora: de 10.00 a 20.30 h. 

EXPOSICIONS
La peça del 
trimestre al Museu 
Roda Roda
El Museu de l’Automoció Roda 
Roda exposa com a Peça del tri-
mestre un vehicle  model P4-75  
de la marca Rover,  fabricat l’any 
1955. La fabrica d’automòbils Ro-
ver Company LTD va ser fundada 
l’any 1904 per John Kemp Starley 

a Coventry, Anglaterra. 
Lloc: Museu de l’Automoció Roda 
Roda. Hora: 11.00.

Exposició sobre el 
bosc de la Mitjana
Visita l’exposició permanent i 
audiovisual sobre la història, 
ecologia i els valors del parc. 
Lloc: La Mitjana. Hora: 12.00

‘El fil invisible: 
dones que cusen’
L’exposició, organitzada pel 
Museu de Lleida: diocesà i 
comarcal, mostra 90 peces de 
roba pertanyents a la col·lecció 
d’indumentària de Victòria 
Antó. L’objectiu de l’exposició és, 
a banda de mostrar algunes de 
les peces més representatives 
de la col·lecció, donar a conèixer 
la importància del treball de 
les dones que cosien  durant el 
període comprès entre finals 
del segle XIX fins a mitjan segle 
XX. La mostra, comissariada 
per Rosa M. Martín i Ros està 
articulada en tres grans eixos: 
l’aixovar femení, l’infantil i el de 
la llar.

Lloc: Museu de Lleida. Fins el 
proper 9 d’agost.

‘Desafiant la sort’
Desafiant la sort és un projecte 
desenvolupat al llarg de dos anys 
(2012–2014), en diferents fases 
de presentació, que ha generat 
una xarxa curatorial al voltant de 

la fotografia i el col·lectiu Nopho-
to. La comissària del projecte in-
vita dotze comissaris més a ide-
ar, cadascun d’ells, una exposició 
amb els dotze membres del col-
lectiu de fotògrafs. El resultat es 
presenta en un únic format: tret-
ze exposicions portàtils.
Lloc: Centre d’Art la Panera. Fins el 
proper 6 de setembre.

Mostra CaricArt 
2015
Exposicions Butifarra! Vinyetes 
de la transició i Marika Vila. Veu 
de dona trencant estereotips.
Lloc: Claustre de l’Hemeroteca de 
la Biblioteca Pública de Lleida. Fins 
el proper 28 d’agost.

Mostra d’Art Con-
temporani ‘Mac.
B15’
MAC.B15 és una mostra d’art con-
temporani exemple de la diversi-
tat artística actual a través de les 
varietats estètiques i conceptuals 
de les obres dels set artistes que 
hi participen. Un petit mirall de 
les visions i expressions d’aquests 
artistes i de la nostra societat ac-
tual, plural i complexa. Els artistes 
que hi participen són Núria Bali-
arda, Diego Guirao, Parigi, Sardi, 
Jordi Traperho, M. José Vela i Jo-
an Vinuesa.  La mostra romandrà 
oberta de l’1 al 15 d’agost, de 18h 

a 21h a Cal Joria (c/ Teuleries, 28) 
de Belianes. Per accedir a la mos-
tra en altres horaris, demanar ho-
ra al 665 93 79 91
Lloc: Cal Joria de Belianes. Fins el 
proper 15 d’agost.

Exposició ‘Trànsits 
de Naualli’
L’exposició de Marta Palau ret 
homenatge al poder creatiu de 
la feminitat i reflexiona sobre te-
mes com la migració i els mites 
d’origen. “Naualli” és una paraula 
que en la llengua dels antics aste-
ques, o “nàhuatl”, significa “dona 
protectora”. 
Lloc: Museu d’Art Jaume Morera. 
Fins el proper 4 d’octubre.

‘Els jardins 
inquiets’
Aquesta peça és una instal·lació 
de grans dimensions concebu-
da com un jardí públic, una àrea 
ornamental de planters, una zo-
na de pas de vianants d’estètica 
homogènia i global, un jardí to-
talment artificial. Partint d’aques-
ta descripció bàsica, Partegàs ha 
articulat una sèrie d’analogies en-
tre obres d’art i jardins: tant l’art 
com els jardins representen una 
mena de santuari a l’aldarull i la 
confusió que els rodegen; tots 
dos necessiten cura i dedicació; 
ambdós són manifestacions de 
vida perquè donen més que no 
pas reben, i perquè representen 
un èxtasi de la matèria; si els jar-
dins donen ordre a la nostra rela-
ció amb la natura, les obres d’art 
donen ordre a la nostra relació 
amb la realitat.
Lloc: Centre d’Art la Panera de Llei-
da. Fins el proper 12 d’octubre.

‘Making friends’ de 
Cesc Grané
Making friends reuneix, a tall de 
diorama, la col·lecció de perso-
natges que formen l’imagina-
ri de Cesc Grané. La fascinació 
d’aquest il·lustrador català per la 
cultura i l’estil de vida japonesos 
el va dur a crear, fa nou anys, el 
seu primer personatge en 3D, 
una muntanya inspirada en la 
iconografia del dibuixant japonès 
Akira Toriyama en El Dr. Slump.  Al 
llarg de tot aquest temps, ha anat 
perfeccionant la tècnica del mo-
delatge digital.
Lloc: Centre d’Art la Panera de Llei-
da. Fins el proper 24 de gener.


