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DIA DE ROSES 
I LLIBRES

L’Urgell

dia 23 d’abril

Tàrrega 
dia 21 d’abril

TÀRREGA SONA 2021

RENALDO & CLARA (pop) 

TXEMA RIERA QUARTET (jazz) 
i CAROLINA BLÀVIA (fados)

KOKO-JEAN & THE TONICS feat. DANI NEL·LO 
(soul i R&B) + A-RÍTMIKS (claqué i percussió)

 #DistànciaMansMascareta

Presentació del llibre 
TORNO ON 
VAIG NÉIXER 
de MANUEL 
DE PEDROLO 
Edició a cura d’Alba Pijuan 
Vallverdú (Pagès Editors)

Tàrrega
dia 11 d’abril

360 grams de Ada Vilaró

Agramunt
dia 24 d’abril

LA FAULA DE L’ESQUIROL
de la companyia La Baldufa
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  1   DIJOUS

AGRAMUNT
Obertura de l’exposició  
LA FRUSTRACIÓ 
DE L’ESPERANÇA. 
LA GUERRA CIVIL A 
AGRAMUNT 
2/4 de 7 tarda 
| Plaça de l’Església 
La mostra s’emmarca dins 
els actes de commemoració

TÀRREGA
Obertura de l’exposició 
PALAU FERRÉ. 
ARQUETIPS PICTÒRICS
11 matí | Museu Tàrrega Urgell 
| Pintor i escultor (Montblanc, 
1921 - 2000). La mostra, s’em-
marca dins l’Any Palau Ferré 
que commemora el cen-
tenari. D’una banda, es pot 
gaudir d’una panoràmica 
d’aquelles figures teatrals en 
les quals va inspirar-se per 
pintar alguns dels seus qua-
dres. La mostra s’endinsa alhora en els vincles entre el pintor 
i l’Urgell, fent especial èmfasi en el quadre que Palau Ferré va 
donar al monestir de Santa Maria de Vallbona de les Monges 
el 1982 per finançar la restauració del cenobi cistercenc. 

  2   DIVENDRES 

TÀRREGA
Cine Club La Lloca
Y LLOVIERON PÁJAROS 
(Il pleuvait des oiseaux) 
de Louise Archambault
8 vespre | Cinemes Majèstic 
| Drama · Canadà · 2019.Amb 
Kenneth Welsh i Andrée 
Lachapelle. 
Tres homes grans decideixen retirar-se del món i viure en un bosc 
del Canadà. Un gran incendi, però, amenaça la regió. Al mateix 
temps, apareixen dues dones que canviaran les seves vides.

  3   DISSABTE

ROCALLAURA
La Vall del Corb
PUCK MICRO FEST’21
Animació itinerant
De 4 a 9 del vespre | 
Plaça al costat de la Sala | 
PUCK, el cinema més petit 
del món, jocs al carrer, 
il·lustració en viu, cinema a la 
fresca La revolta dels contes.

 4  DIUMENGE

TÀRREGA
CANTADA DE CARAMELLES 
AMB LA CORAL INFANTIL MESTRE GÜELL
Emissió virtual a les xarxes socials de l’entitat
A l’igual que l’any passat, a causa de la pandèmia, serà en format 
virtual a través de les xarxes socials de l’entitat. Es mantindrà 
així l’essència d’aquesta tradició tan arrelada a Tàrrega.

VERDÚ
CANTADA DE CARAMELLES
Tot el matí | carrers de Verdú

 5  DILLUNS

AGRAMUNT
PORTES OBERTES AL REFUGI DE L’ESGLÉSIA DE SANTA MARIA 
D’11 a 2 del migdia | Plaça de l’Església | Obertura de portes 
del refugi antiaeri en record del primer bombardeig que va 
viure Agramunt el 5 d’abril de 1938

 6  DIMARTS

PREIXANA

FESTA DE LA VERGE DE MONTALBÀ
2/4 d’11 matí | Concentració al Pla de l’església i sortida en 
romeria cap a Montalbà, acompanyada musicalment per la 
Cobla Ciutat de Manresa.
1/4 de 12 matí | Missa concelebrada al davant de l’ermita de 
Montalbà, acompanyada musicalment per la Cobla Ciutat de 
Manresa
2/4 d’1 migdia | Audició de sardanes amb la Cobla Ciutat de 
Manresa i ballada dels Gegants de Preixana

 7  DIMECRES

AGRAMUNT
Aula d’Extensió Universitària. 
Conferència Les abelles entre l’art i la ciència
5 tarda | Teatre Casal Agramuntí | A càrrec d’Astrid Ballesta, 
doctora en Enginyeria Agrònoma

10  DISSABTE

AGRAMUNT
Marató de Donació de Sang. 
De 10 a 14 h i de 16 a 21 hores | Espai Cívic | Per donar sang 
i/o plasma cal demanar cita prèvia a donarsang.gencat.cat

TÀRREGA

RENALDO & CLARA (pop)

8 vespre | Teatre Ateneu | Una variada programació 
d’espectacles musicals on conflueixen cançó d’autor, pop-
rock, soul, jazz, fado, clàssica,... La primera cita d’abril arriba 
de la mà de Renaldo & Clara, el projecte liderat per Clara 
Viñals que torna amb el disc “L’amor fa calor”. El treball 
suposa un nou pas endavant en l’evolució del grup lleidatà i 
porta cançons atrevides, sustentades en lletres que oscil·len 
entre l’honestedat desarmant i la ironia més punyent. Les 
melodies no deixen de ser enganxoses i la producció, d’una 
riquesa sonora que evidencia la maduresa de Renaldo & Clara. 

Preu: 10 euros · Descomptes del 15% amb el carnet de la Biblioteca 
Germanes Güell i del 20% per a Carnet Jove i TRESC persones aturades 
i amb discapacitat · Menors de 18 anys: 5 euros · Entrades anticipades al 
web www.culturatarrega.cat i La Botiga del Museu (C. Major, 11) · També 
al Teatre Ateneu des d’una hora abans del concert
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11  DIUMENGE

TÀRREGA
26a TEMPORADA DE TEATRE
 

360 GRAMS 
a càrrec d’ADA VILARÓ

8 vespre | Teatre Ateneu | Nova data! L’artista i directora 
escènica Ada Vilaró portarà finalment el seu espectacle 360 
grams a Tàrrega, després que fos cancel·lada la funció el passat 
febrer. La proposta també forma part del Circuit Nòmada de 
FiraTàrrega, iniciativa dinamitzadora de les arts escèniques 
per pal·liar l’impacte negatiu de la pandèmia en el sector. 360 
grams és un espectacle valent on Vilaró desgrana la seva 
experiència personal amb el càncer. Fusionant paraula, cos i 
dansa, l’artista llança des de l’escenari una proclama poètica en 
favor de l’esperança i les ganes de viure. Ada Vilaró relata: “Amb 
només un pit, el cos no deixa de ser bell. Quan la vida et parteix 
en dos, es desplega davant teu l’oportunitat de travessar el 
dolor i redescobrir el misteri de la bellesa. Una bellesa política 
que combat la superficialitat i desafia els estereotips”. 

Preu: 10 euros · Descomptes del 15% amb el carnet de la Biblioteca 
Germanes Güell i del 20% per a Carnet Jove i TRESC així com per a 
persones aturades i amb discapacitat · Menors de 18 anys: 5 euros · 
Entrades anticipades al web www.culturatarrega.cat i La Botiga del 
Museu (carrer Major, 11)

13  DIMARTS

TÀRREGA
Temporada d’Òperes: 
MADAMME BUTTERFLY de Puccini
Enregistrada al Teatre de la Scala de Milà
7 tarda | Cinemes Majèstic | La temporada d’òpera en 
pantalla gran impulsada per Circuit Urgellenc. 

14  DIMECRES

TÀRREGA

15  DIJOUS

AGRAMUNT
Presentació del cicle 
(INTER)BROTS 
7 tarda | Espai Cívic | Acte de 
presentació del tercer cicle d’arts 
escèniques i musicals d’Agramunt.

16  DIVENDRES

TÀRREGA
Cine Club La Lloca
EL AGENTE TOPO 
de Maite Alberdi 
8 vespre | Cinemes Majèstic | (Documental · Xile · 2020)
En Sergio és un espia xilè. Almenys se li ha ofert aquest 
treball després d’un casting organitzat pel detectiu Ròmul, 
un investigador privat que necessita infiltrar-se en una 
llar de jubilats per investigar un cas de maltractament. En 
Sergio, però, té 83 anys i no és precisament l’agent 007, i no 
li resultarà gens fàcil aprendre la tecnologia de l’espionatge.

Presentació del llibre 

JUEUS CONTRA 
HOSPITALERS 
LA SENTÈNCIA ARBITRAL 
DE POBLET (1340) 

de Josep Xavier Muntané 
Santiveri

7 tarda | Sala de Plens, Casa 
Consistorial | Número 1 de la 
Col·lecció Quaderns del Museu Tàrrega Urgell

17  DISSABTE

AGRAMUNT 
Projecció del documental 

EL PROXENETA

2/4 de 12 migdia | Teatre Casal 
Agramuntí  | Després de la 
visualització del documental, 
que s’emmarca dins dels actes 
de commemoració del Dia Internacional de les Dones i 
impulsat per l’Institut Català de les Dones, es farà un col·loqui 
amb la seva directora, Mabel Lozano

iME 
amb la Cia. DARA

8 vespre | Teatre Ateneu | Text de Roc Esquius. Cicle amb diverses propostes 
adreçades al públic adolescent que donen veu a autors inquiets amb ganes 
d’explorar noves vies d’expressió en la dramatúrgia. Iniciativa ja es va dur a 
terme l’any 2019 amb bona resposta i enguany es repeteix amb el propòsit de 
consolidar-se com a plataforma de joves creadors teatrals. La companyia Dara 
portarà a escena una visió demolidora sobre l’addicció a les pantalles i de com 

l’excés de comunicació, paradoxalment, ens pot acabar aïllant. Reflexions que aboquen en el seu muntatge iMe, comèdia 
profètica sobre què passaria si caiguessin tots els servidors. “El teu smartphone totalment integrat a tu. Sense problemes 
de bateria, de cobertura ni rendiment. Tot el teu món i les teves dades accessibles en tot moment. Ara imagina’t perdre-ho”. 

Preu: 5 euros · Entrades anticipades al web www.culturatarrega.cat i La Botiga del Museu (c. Major, 11) 
Al Teatre Ateneu una hora abans del concert
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17  DISSABTE 

TÀRREGA
Cicle de CONFERÈNCIES KM 0: ESTILISME A PEU DE CARRER 
11 matí | Biblioteca Pública Germanes Güell | a càrrec 
d’Alba Minguella, dissenyadora de moda. Tàrrega ofereix una 
nova edició de les conferències KM0, en què es tracten temes 
d’interès general sobre qualitat de vida a càrrec de ponents 
del territori. Gratuït · Aforament limitat · Inscripció prèvia al 
telèfon 973 500 428 ·

MERCAT DE LES ANTIGUITATS I LES ARTS
5 tarda a 9 vespre | carrer del Carme | comprar i intercanviar 
tota classe de peces antigues i de segona mà: llibres, còmics, 
segells, monedes, postals, plaques de cava, programes de 
cinema així com vídeojocs, pel·lícules i música en formats 
clàssics. També s’hi pot trobar una extensa varietat d’objectes 
i complements decoratius d’estil “vintage”. 

Doble concert
TXEMA RIERA 
QUARTET (jazz) 

i CAROLINA 
BLÀVIA (fados)

8 vespre | Teatre Ateneu | El 
jazz i els fados abanderen 
un doble concert del Tàr-
rega Sona per a paladars 
melòmans de gust exqui-
sit. D’una banda, el teclista 
Txema Riera estrenarà el 

seu disc “Allegoria” secundat pels seus col·laboradors habi-
tuals: Dani Pérez a la guitarra i el targarí Roger Gutiérrez a 
la bateria. A la present gira també ha convidat el saxofonis-
ta Santi de la Rubia. El resultat és un jazz modern i perme-
able a multitud d’influències sonores, entronitzant Txema 
Riera com l’intèrpret referent d’orgue Hammond dins l’es-
cena jazz actual. En la mateixa vetllada, compartint cartell, 
el públic gaudirà també de l’essència dels fados portugue-
sos que transmet la lleidatana Carolina Blàvia, antiga vo-
calista del grup EnFado. Ara presenta un espectable d’ho-
menatge a la cantant Amália Rodrigues (la representant 
del fado portuguès per excel·lència) commemorant el cen-
tenari del seu naixement. La secundaran dalt l’escenari el 
pianista Xavier Monge i el violinsta Francisco Javier Reyes

Preu: 10 euros · Descomptes del 15% amb el carnet de la Biblioteca 
Germanes Güell i del 20% per a Carnet Jove i TRESC així com per a 
persones aturades i amb discapacitat · Menors de 18 anys: 5 euros 
Entrades anticipades al web www.culturatarrega.cat i La Botiga 
del Museu (carrer Major, 11) · També al Teatre Ateneu des d’una hora 
abans del concert

18  DIUMENGE

TÀRREGA

CASATS PER 
AMOR A LA 
PASTA 
del GRUP DE TEATRE BAT 

7 tarda | Teatre Ateneu | 
(Comèdia) Text de Lluís 
Coquard, direcció de Joan 
Ribó. Nova data per a la 
funció ajornada els passats dies 27 de desembre i 20 de 
febrer. Una mare vídua i tres filles, arruïnades pel seu ritme 
de vida, es llancen a la cacera d’un marit milionari. Tan és 
qui sigui el senyor. L’únic que compta és que tingui un 
bon compte corrent per sostenir el luxe que aparenten. A 
tot això, hi posaran cullerada la Justa, una minyona molt 
especial, i l’administrador de les finances, enamorat d’una 
de les filles. Una comèdia d’amor, d’amor a la pasta on tot 
s’hi val, però on Cupido tindrà l’última paraula. 

Aportació: 10 euros · Venda d’entrades a La Botiga del Museu 
(carrer Major, 11) i a les taquilles del Teatre Ateneu des d’una hora 
abans de la funció

NOU FORMAT DELS “BALLS DE DIUMENGE”
Concert / Audició  

BANDA SONORA
7 tarda | Espai MerCAT | Tàrrega ha reprès el cicle de 
sessions de ball de saló sota un nou format a causa de la 
pandèmia. L’activitat s’adapta a les mesures de seguretat 
sanitària i els balls esdevenen audicions amb el públic 
assegut i mantenint la distància física. La programació 
també forma part de la campanya ‘KM Cultural’ amb què 
la capital de l’Urgell dona suport al sector cultural del 
territori.

Preu: 5 euros · Aforament limitat a 80 persones, no es pot ballar, no 
hi ha servei de barra i cal rentar-se les mans amb gel hidroalcohòlic 
i usar mascareta. Es prega de fer reserva prèvia al 639 388 211 (3d3 
Events) o a La Cuina d’en Pau (Carrer de Sant Pelegrí, 17 · Tàrrega)

VALLBONA DE LES MONGES
CONFERÈNCIA
ELS LLIGAMS ENTRE PORNOGRAFIA I PROSTITUCIÓ 
I ELS SEUS PERILLS

12 migdia | Espai Museístic 
del Cinema | a càrrec de 
la directora de cinema i 
documentalista Mabel 
Lozano. Entrada lliure fins 
al límit d’aforament

21  DIMECRES

AGRAMUNT
AULA D’EXTENSIÓ 
UNIVERSITÀRIA 

5 tarda | Teatre Casal 
Agramuntí | Xerrada 
audiovisual amb la 
Companyia Cassigalls 
sobre la vida i l’obra de 
Mercè Rodoreda
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21  DIMECRES

TÀRREGA
SJ21 SANT JORDI 

Presentació del llibre 
TORNO ON 
VAIG NÉIXER 
de MANUEL 
DE PEDROLO 
Edició a cura d’Alba Pijuan 
Vallverdú (Pagès Editors)

7 tarda | Teatre Ateneu | Tra-
duccions inèdites de poesia 
d’autors anglesos, francesos, 
italians i nord-americans lo-
calitzades a la casa de l’es-
criptor a Tàrrega el 2014. 
Manuel de Pedrolo, una de 
les figures més rellevants de 
la literatura catalana del segle XX, sobresurt també per una 
dilatada i prolífica trajectòria com a traductor de diversos gè-
neres i estils (poesia, novel·la, teatre existencialista, teatre de 
l’absurd...) i pels quals sentia una afecció especial. La poesia 
semblava ocupar un paper discret en la faceta traductora de 
Pedrolo amb només dues traduccions publicades i alguns po-
emes solts. Aquesta idea, però, va capgirar-se quan l’any 2014 
es trobaren de manera casual i inesperada els originals meca-
nografiats i/o manuscrits de 146 traduccions de poemes d’au-
tors contemporanis de primera fila de les literatures anglesa, 
francesa, italiana i nord-americana. Material inèdit que es lo-
calitzà a la casa de Manuel de Pedrolo, a Tàrrega, i que ara es 
recupera en aquest volum sota l’edició d’Alba Pijuan Vallverdú, 
Doctora en Teoria de la Traducció i experta en la tasca traduc-
tora de Pedrolo, sobre la qual ha publicat diversos articles aca-
dèmics. Actualment és l’alcaldessa de Tàrrega. 
Acte amb aforament limitat · Inscripció prèvia al web www.
culturatarrega.cat

22  DIJOUS

TÀRREGA

Inauguració de l’exposició
CRÒNICA D’UN 
PINTOR 
DE FRESCOS 
TÀRREGA-FLORÈNCIA
de Josep Minguell
7 tarda | Sala Marsà | La 
descoberta de les discutides 
pintures de la cúpula de la 
catedral de Florència i les 
vivències de l’artista Josep Minguell Cardenyes pintant 
dalt les bastides de l’Església de Santa Maria de l’Alba de 
Tàrrega són els relats paral·lels que condueixen el públic al 
desconegut món dels murals al fresc. Minguell és Doctor en 
Belles Arts i especialista en pintura al fresc. Ha combinat la 
pràctica artística i la recerca col·laborat amb universitats de 
Tokio, Hawaii, Florència, Barcelona o Madrid. Entre les seves 
obres de pintura al fresc destaquen els murals realitzats al 
temple de Santa Maria de l’Alba de Tàrrega, el Palau de la 
Diputació de Lleida o les esglésies de l’Espluga Calba, el 
Carme de Sant Joan Despí, Sant Joan de Reus o la Mare de 
Déu del Port de Barcelona. Oberta fins al 17 de maig

23  DIVENDRES

TÀRREGA

SJ21 Sant Jordi
MERCAT DE ROSES I LLIBRES
Llibres, roses, artesania de regal i entitats sòcio-culturals
De 9 del matí a 9 del vespre | Carrer del Carme | Passegeu 
pel centre de Tàrrega i trieu d’entre les últimes novetats 
editorials i una àmplia varietat de roses. També s’hi donaran 
cita entitats i associacions que donaran a conèixer les seves 
activitats. L’activitat s’ajustarà als protocols de seguretat 
sanitària: distància física, ús de mascareta i desinfecció de 
mans amb gel hicroalcohòlic.

TORNABOUS

Diada de Sant Jordi
MERCAT DE ROSES I LLIBRES
De 10 a 4 tarda | Plaça de la Vila | A càrrec dels alumnes de 
6è de l’escola Espígol de Tornabous.Durant el matí la resta 
d’alumnes de l’escola faran diferents treballs manuals (roses, 
punts de llibre,...) i a la tarda els alumnes de 5è representaran 
una petita obra teatral de Sant Jordi. Us hi esperem a tots!

VERDÚ

Diada de Sant Jordi
OMPLIM ELS BALCONS DE FLORS 
I VIDEOLECTURES

24  DISSABTE

AGRAMUNT
VINE A CONÈIXER EL PATRIMONI D’AGRAMUNT
De 11 a 2 migdia | Espai Guinovart, Lo Pardal, Refugi de l’Església, 
Pou de Gel, Cisterna del Convent | Portes obertes al patrimoni 

LA FAULA 
DE L’ESQUIROL
de la companyia 
La Baldufa
6 tarda | Teatre Casal Agra-
muntí | Obertura del cicle 
(INTER)BROTS amb el seu 
darrer espectacle per a tota 
la família. Una proposta per 
reflexionar sobre la diferèn-
cia i el mestissatge.
L’eriçó i l’esquirol són dife-
rents, però tenen moltes 
oportunitats per aprendre i 
compartir plegats. 
Preu de l’entrada: 6€ (anticipada) i 8€ (a taquilla). Venda d’entrades 
www.agramunt.cat i Oficina de Turisme.

Inauguració de l’exposició 

CRISTÒFOL-VILADOT. 
NOU PLAST POEMES

2/4 d’1 matí | Lo Pardal. Fun-
dació Privada Guillem Viladot 
La mostra és una revisió del 
llibre d el mateix títol, de 1965, 
considerat com la primera 
publicació de poesia experi-
mental feta a l’Estat espanyol.

http://www.agramunt.cat
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24  DISSABTE

LA FULIOLA
ACTUACIÓ DE LES XL 
8 tarda | Poliesportiu municipal | Espectacle d’humor, 
música i molt feminisme. Amb inscripció prèvia

TÀRREGA

SJ21 Sant Jordi

11 del matí | lloc a determinar | Aquest Sant Jordi, Tàrrega 
homenatja el poeta, novel·lista, traductor i assagista Pere 
Rovira (Vila-seca, 1947). Per això, la Regidoria de Cultura 
convoca diferents escriptors i representants del món de 
les lletres que analitzaran i parlaran sobre l’obra de l’autor 
tarragoní. Actualment, Pere Rovira és professor emèrit de 

la Universitat de Lleida, on 
ha treballat durant més 
de trenta anys impartint 
poesia moderna. Ha estat 
guardonat amb alguns dels 
premis més rellevants com 
el Vicent Andrés Estellés 
(1980), el Carles Riba (2002), 
dos cops els Jocs Florals de 
Barcelona (1985 i 1988) i el 
Premi Ciutat de Barcelona 
de Narrativa 2008. La seua 
obra ha estat traduïda a 

diversos idiomes. Acte amb aforament limitat · Inscripció 
prèvia al web www.culturatarrega.cat

25  DIUMENGE

LA FULIOLA 
PARADES DE LLIBRES
De 10 a 1 del migdia | Plaça Ajuntament | Parades de llibres 
altres de les associacions del poble a la. Sense inscripció prèvia.
5 tarda | Espai de l’Era del Segar i Batre 
Actuació teatral 
El Drac devorador de pizzes amb inscripció prèvia

28  DIMECRES

TÀRREGA

SUICIDE NOTES 
amb ESTEBAN FEUNE i SARA VIDAL 

8 vespre | Teatre Ateneu | Acompanyats del 
grup musical M.O.N.K · Text i direcció de Marc 
Caellas i David G. Torres.  Proposta valenta i per-
torbadora alhora dels creadors 
escènics en què parlen sobre el 
suïcidi. Salpebrat amb música en 
viu, el muntatge aborda el tabú 
que representa el suïcidi a partir 
de les notes reals de comiat que 
deixaren brillants escriptors, ar-
tistes i músics. Finalista del Premi 
BBVA de Teatre, certamen que té 
a la ciutat un dels seus altaveus 
més fidels. 
Preu: 5 euros · Entrades anticipades 
al web www.culturatarrega.cat i 
La Botiga del Museu (c. Major, 11) · 
També al Teatre Ateneu des d’una 
hora abans del concert

30  DIVENDRES

TÀRREGA
Teatre: CAMBÓ / COMPANYS
8 vespre | Teatre Ateneu | Espectacle d’oratòria 
parlamentària que gira al voltant dels fets ocorreguts el 6 
d’octubre del 1934 · Interpretat per Carles Martinéz· Ideat i 
dirigit per Frederic.
La peça escènica tracta uns fets que en aquell moment 
van provocar la intervenció parlamentària de dos polítics 
catalans de gran rellevància en la primera meitat del segle 
XX: Francesc Cambó i Lluis Companys. 
Venda anticipada a 10 euros al Local Social de l’ANC (C. de Sant Joan, 
30) i a la parada del mercat dels dilluns. Més informació al 649 19 
61 05 · Places limitades · Si queda disponibilitat, venda a taquilla 
(12 euros) un hora abans de la representació

24  DISSABTE  Nova data! 

KOKO-JEAN & THE TONICS feat. DANI NEL·LO (soul i R&B) 
+ A-RÍTMIKS (claqué i percussió)
8 vespre | Teatre Ateneu | La cita del Tàrrega Sona del passat 6 de febrer, que s’ajornà, té nova 
data: el dissabte 24 d’abril. Koko-Jean & The Tonics és una vitaminada formació de soul i R&B 
que durà sota el braç el seu darrer treball, 
“Please Mr. Milton”, un homenatge explícit 
al músic Little Milton, icona del gènere. La 
vocalista Koko-Jean Davis capitanejarà 
un so fresc i excitant oferint versions de 
clàssics de la música negra. El veterà 

saxofonista Dani Nel·lo, productor del disc, també compareixerà a l’escenari 
per reforçar una proposta elegant i alhora salvatge.

El cartell es completarà amb l’actuació del duo A-Rítmiks, integrat pel 
ballarí de claqué Jofre Costa i el percussionista Gerard Muntané. Són dos 
joves targarins que han sorprès arreu de Catalunya i part d’Europa fent valer 
el seu talent a l’hora d’improvisar base rítmica i plasticitat dalt l’escenari. 
Preu: 10 euros · Descomptes del 15% amb el carnet de la Biblioteca Germanes Güell i 
del 20% per a Carnet Jove i TRESC així com per a persones aturades i amb discapacitat 
· Menors de 18 anys: 5 euros · Entrades anticipades al web www.culturatarrega.cat i La 
Botiga del Museu (c. Major, 11) · També al Teatre Ateneu des d’una hora abans del concert
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Consell Comarcal
de l’Urgell

AGRAMUNT

FUNDACIÓ PRIVADA ESPAI GUINOVART
Dijous i divendres 10 a 13 h | dissabtes 11 a 14,30 h i 17 a 19 h 
i diumenges 11 a 14,30 h i 17 a 19 h. Visites concertades:
Tel. 973 390 904 www.espaiguinovart.cat

GUINOVART DESPRÉS 
DE GUINOVART
4 març | 24 juny

 TERRITORIS DOMÈSTICS 
Anna Llimós 
Fins al 18 d’abril

FUNDACIÓ PRIVADA GUILLEM VILADOT “LO PARDAL” 
Dijous i divendres 10 a 14 h i 15 a 19h | dissabte 10 a 14h
Visites: Tel. 973 30 718 fundacioviladot@gmail.com

OBRA DE GUILLEM VILADOT 

EXPOSICIÓ CRISTÒFOL- VILADOT. 
NOU PLAST POEMES

 
COMPLICAT MÓN de Mª del Pilar Villaverde de Jesús 
Hotel Blanc i Negre 2. Ctra. De Cervera, 19,1. 
Xocolateria Jolonch. ( 2 pis). Entrada lliure. Pl. del Pou, 8 Agramunt

PARC DE RIELLA. Visita lliure. Informació: Oficina de Turisme 
d’Agramunt: 973 391 089 o turisme@agramunt.cat

TÀRREGA

SALA MARSÀ
Dijous, divendres de 19 a 21 h | dissabtes i diumenge de 12 a 14 h 
i de 9 a 21 h.

MUDANÇA  
Pintura i escultura 
de J. Claramunt i C. Persiani
Fins al 4 d’abril

CRÒNICA D’UN PINTOR DE FRESCOS 
TÀRREGA –FLORÈNCIA 
de Josep Minguell
Del 22 d’abril al 17 de maig

GERART GALLERY
Dilluns a divendres 18:30 a 20:30 h | dissabtes, 10 a 13 h 

MOTORCYCLE ART · Raúl Contreras
Fins al 30 d’abril

EXPOSICIONS

AGENDA CULTURAL DE L’URGELL | Activitats dels ajuntaments de la comarca:   Agramunt · Anglesola · Belianes 
Bellpuig · Castellserà · Ciutadilla · Els Omells de Na Gaia · Guimerà · La Fuliola · Maldà · Nalec · Ossó de Sió · Preixana 
Puigverd d’Agramunt · St. Martí de Riucorb · Tàrrega · Tornabous · Vallbona de les Monjes ·  Verdú · Vilagrassa
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MUSEU TÀRREGA URGELL
De dilluns a dimecres de 12 a 14 h dijous i divendres, de 12 a 14 h i de 19 
a 21 h Dissabtes, d’11 a 14 h i de 19 a 21 h. Diumenges i altres festius, 
d’11 a 14 h (i altres dies festius). Visita comentada el primer diumenge 
de mes a les 10.30 h. Info: www.museutarrega.cat

EXPOSICIÓ “PALAU FERRÉ. 
ARQUETIPS PICTÒRICS”
1 d’abril | 31 de maig 

BIBLIOTECA PÚBLICA GERMANES GÜELL
De 10 a 14 h i 15:30 a 20 h | dimarts 15:30 a 20 h | dissabte 10 a 13 h

LA VELLA QUARESMA: 
EL CALENDARI DE LES 7 CAMES
Cultura tradicional del Fons Joan Amades
Fins al 7 d’abril

MUSEU DE LA MECANITZACIÓ AGRÀRIA CAL TREPAT
Visites comentades els diumenges a les 11 h i a les 12.30 h 
Info: www.museutrepat.cat

EL TARRÓS

ESPAI LLUÍS COMPANYS · EL TARRÒS, TORNABOUS
Dijous, divendres i diumenge de 10:00 a 14:00h | dissabte: de 10:00 
a 14:00 h. i de 15:00 a 19:00 h. Informació i reserves de visites: 973 
570 233 (ajuntament) info@espaicompanys.cat

VALLBONA DE LES MONGES

ESPAI MUSEÍSTIC DEL CINEMA I ESPAI MONTESQUIU
Caps de setmana al matí amb reserva prèvia. Oficina de turisme: 
973 982 500 turisme@vallbonadelesmonges.cat

Diferents racons del poble. Fotografies antigues a l’aire lliure
Exp. permanent VALLBONA, UNA MIRADA AL PASSAT

VERDÚ

Visites guiades al nucli històric; el Castell, l’Església, el Santuari de 
Sant Pere Claver. Reserva visita: Oficina de Turisme, tel. 973 347 216 
turisme@verdu.cat 

SALA ABAT COPONS. CASTELL DE VERDÚ
Exp. permanent  LA SUITE VERDÚ de Subirachs

MUSEU D’ARQUEOLOGIA. 
Reservar visita: tel. 973 34 72 16 turisme@verdu.cat 

FONS ARQUEOLÒGIC RAMON BOLEDA

mailto:turisme@agramunt.cat
mailto:info@espaicompanys.cat
mailto:turisme@vallbonadelesmonges.cat
mailto:turisme@verdu.cat
mailto:turisme@verdu.cat

