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Agenda Cultural  Juny - Juliol de 2014

13è Senseson

En el marc de l’Agenda 

Jove d’Estiu, els divendres 

del mes de juliol es desen-

voluparà a la Palma-Cen-

tre de Recursos Juvenils la 

13a edició del Senseson, 

activitats d’oci nocturn 

gratuïtes adreçades a jo-

ves de 16 a 30 anys. De les 

22 a les 24 h tindran lloc 

diferents activitats simul-

tànies, mentre que de la 

mitjanit a les 3 de la ma-

tinada els joves podran 

jugar a la Wii, a la Play o a 

jocs de taula. 

El calendari de les acti-

vitats és el següent:

- Dia 4: Swing, work-

shop dibuix i pasta fulla-

da

- Dia 11: Swing, work-

shop dibuix i cupcakes

- Dia 18: Pilates, scrap-

booking i concurs de 

cuina (amb ingredients i 

recepta pròpia)

- Dia 25: Pilates, goma 

eva i concurs de cuina 

(amb ingredients i recep-

ta de l’organització)

Les inscripcions s’han 

de fer a la Palma-Centre 

de Recursos Juvenils (c/ 

la Palma, 6-10) o online 

amb totes les dades a vo-

luntarisjoves@paeria.cat. 

També es pot venir sense 

inscriure-s’hi, tot i que les 

places són limitades. El 

premi del concurs de cui-

na és un menú per a dues 

persones.

DIPÒSIT DEL PLA DE L’AIGUA
El Museu de l’Aigua organitza cada 

diumenge, de 12 a 14 h, la visita gra-

tuïta al Dipòsit del Pla de l’Aigua. Ini-

ciat l’any 1784 i acabat 8 anys més tard, 

és subterrani i està cobert per 6 voltes 

de canó, que reposen sobre 25 pilars. 

El Dipòsit és al Centre Històric, en con-

cret, al carrer Múrcia, 10. Més informa-

ció: www.museudelaiguadelleida.cat.

Art i viatge al Morera

El Museu d’Art Jaume Morera acull 

9ns al 29 de setembre l’exposició “Art i 

-

me Morera”. Aquesta mostra pretén ex-

plorar el fenomen del viatge de l’artista 

a partir dels creadors i les obres de la 

-

rera. Precisament, una de les constants 

que de9neixen els seus protagonistes 

ha estat l’ànim viatger, moltes vegades 

motivat per la recerca d’indrets allunyats 

de casa nostra on poder desenvolupar 

les seves trajectòries, tenint en compte 

que Lleida ha estat tradicionalment una 

ciutat aïllada culturalment i mancada 

de les eines bàsiques per a la formació 

i professionalització dels seus artistes. 

Tanmateix, la recerca personal de cada 

un d’ells també els ha dut a creuar fron-

teres i emprendre odissees per 9xar la 

seva visió de llocs i societats, gent i pai-

satges, que els han captivat. L’exercici 

de resseguir les seves passes a partir de 

la seva obra ens convida a redescobrir 

la seva interpretació singular d’espais 

geogrà9cs propers i llunyans, però, so-

bretot, ens proposa un nou viatge, en 

l’espai i en el temps, aquell que qualse-

vol manifestació artística del passat ens 

retorna quan la interroguem.

El públic podrà descobrir a l’exposició 

Carlos de Haes i els paisatges d’Holanda, 

Jaume Morera i la serra del Guadarrama, 

Baldomer Gili Roig i l’estada a Itàlia, el 

París de Xavier Gosé, Antoni Samarra i 

Barcelona, l’estada a Tetuan de Miquel 

Viladrich, Iglésias del Marquet a Nova 

York, Ton Sirera i la visió de Catalunya i 

Las Saladas d’Albert Bayona. 

L’horari del museu és de dimarts a dis-

sabte, de 12 a 14 h i de 17 a 20 h; diu-

menges i festius, d’11 a 14 h.  

Agenda


