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Tàrrega, Tornabous i Verdú
dia 20, de desembre

XXIII FESTA DE L’OLI
Belianes, 6 de desembre

DIA INTERNACIONAL PER A 
L’ELIMINACIÓ DE LA VIOLENCIA 
ENVERS LES DONES A L’URGELL

Tàrrega | 12 · 13 | desembre | 2020

26a TEMPORADA

TEATRE



DESEMBRE 2

8 matí | Publicació a la web a les xarxes social i al canal you tube 
de l’Ajuntament, dels videos on els productors, que aquest any 
participen en la Fira de l’Oli de la Vall del Corb, ens presenten els 
seus productes, olis, vins i altres. Aquests productes es podran 
obtenir presencialment als seus establiments o en alguns casos 
per internet.
9 matí | Esmorzar popular amb rostes, arengades i olives. 
Preu 1€ (Tiquet Vermut Musical) 
2/4 d’1 migdia | Vermut Musical. Megafonia amb la música que 
ens demaneu i vermut amb la fórmula preparada pel bar assig-
nat al tiquet. 
Durant tot el dia | Concurs Gastronòmic TAPA-Plat. Publicarem 
a les xarxes socials les receptes dels participants. Animeu-vos! 
Obsequis pels guanyadors. 
Recordeu: Mascareta + Distància + Mans

  3   Dijous

Agramunt
CONFERÈNCIA:  LA NO HISTÒRIA DE LA DONA
7 tarda | Espai cívic | A càrrec d’Assumpta Montellà, historiadora. 
Places limitades. Prèvia inscripció a: eca@agramunt.cat 

Belianes
TALLER SOBRE VIOLÈNCIA DE GÈNERE I MICROMASCLISMES
7 tarda | Sala de plens de l’Ajuntament | A càrrec de Neus Planell, 
psicòloga. Places limitades. Prèvia inscripció a: administracio@
belianes.cat 

  4   Divendres
Castellserà
XERRADA: SALUT INTEGRATIVA, 
PER UN BENESTAR FÍSIC, MENTAL I EMOCIONAL
7 tarda | per decidir (la Panera o online) | La xerrada va a càrrec de 
Xavi Nogueras, Psiconeuroimmunòleg, fisioterapeuta, readaptador 
esportiu, expert en ATM i de Magda Romaní, Psiconeuroimmunòloga, 
infermera, postgraduada en nutrició, especialista en teràpies natu-
rals. Més informació: Ajuntament de Castellserà

Tàrrega
CINE CLUB LA LLOCA: FALLING 
Nou horari: 8 vespre | Cinemes Majèstic 
de Viggo Mortensen · Drama · Canadà 
· 2020. Amb Lance Henriksen i Viggo 
Mortensen. John viu amb el seu xicot 
Eric i la seva filla adoptiva al sud de 
Califòrnia. El seu pare Willis, un gran-
ger tradicional i conservador de 80 anys, 
decideix quedar-se a casa d’en John 
mentre busca el lloc idoni per jubilar-se. 
Una vegada tots junts, dos mons opo-
sats xoquen i surten a la llum ferides 
del passat

  6    Diumenge 
Belianes

  6   Diumenge
Bellpuig
PETIT KINOSAURE. EL CINEMA DE PACK MÀGIC. 
5 tarda | Teatre Armengol | Sessions de cinema pels 
infants més remenuts. Projecció de TIPITIPS QUI BALLA. 
Preu: 2,50€. 

Tàrrega
26a TEMPORADA DE TEATRE: ESPECTACLE FAMILIAR DE LA XARXA

ON VAS, MOBY DICK? 
6 tarda | Teatre Ateneu | amb el Centre de Titelles de Lleida. 
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. A en Tim li agrada molt veure el mar. Per això, 
sempre que pot, visita la seva àvia al seu poble de pescadors. 
Allí coneixerà la Kalin, una nena de la seva edat, que li explicarà 
la història de Moby Dick. Tot jugant i fent volar la imaginació, en 
Tim i la Kalin reviuran les aventures de la gran balena blanca per 
lliurar-se dels arpons del capità Ahab. 
Entrada: 5 euros · Venda a La Botiga del Museu i a www.culturatarrega.cat 
També al Teatre Ateneu des d’una hora abans de la funció

  9   

 

  

  9    Dimecres
Tàrrega
INICI DEL TALLER VIRTUAL DE CREACIÓ 
DE PERSONATGES DE CÒMIC HISTÒRIC
Fins al 16 de desembre | Aula virtual de l’Arxiu Comarcal de l’Urgell 
Amb ORIOL GARCIA QUERA, dibuixant, docent i guionista de còmic. 
Taller online de dues sessions a l’entorn de la il·lustració de còmics 
històrics. Inscripció prèvia a: acurgell.cultura@gencat.cat

http://www.culturatarrega.cat
mailto:acurgell.cultura@gencat.cat
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T’ESTIMO SI HE BEGUT 
Amb T DE TEATRE, DAGOLL DAGOM i LA BRUTAL
Direcció de David Selvas

Protocols sanitaris Covid-19. Aforament del Teatre al 50%, separació cada dues butaques, obligatori l’ús de mascareta i gel hidroalcohòlic. 
Es prendrà la temperatura al entrar, entrada i sortida esglaonada del públic. L’espai es desinfectarà després de cada funció.

12 Dissabte · Tàrrega

 10  Dijous
La Fuliola

TALLER SOBRE VIOLÈNCIA DE GÈNERE I MICROMASCLISMES
7 tarda | Telemàtica | A càrrec de Neus Planell, psicòloga. Places 
limitades. Prèvia inscripció: fins el dia 8, a: ajuntament@fuliola.
cat, enviant nom i correu electrònic

Tàrrega
XERRADA VIRTUAL VIOLÈNCIES SEXUALS I MITJANS DE COMUNICACIÓ
7 tarda | En línia | A càrrec d’Ana Burgos García, antropòloga, perio-
dista i coordinadora de l’Observatori Noctàmbul@s | Es tracta d’una 
iniciativa amb què la capital de l’Urgell treballa en la prevenció i 
sensibilització contra les violències masclistes. 
Inscripció prèvia a: politiquesigualtat@tarrega.cat

 11   Divendres
Anglesola

CONFERÈNCIA: LA NO HISTÒRIA DE LA DONA 
7 tarda | De forma telemàtica | A càrrec d’Assumpta Montellà, histo-
riadora. Places limitades. Prèvia inscripció a: gestio@anglesola.cat  

Tàrrega
Temporada d’Òperes: Projecció de FALSTAFF de G.VERDI
2/4 de 7 tarda | Cinemes Majèstic | Enregistrada al Teatre de l’Òpera 
d’Hamburg. La temporada d’òpera en pantalla gran. Preus: 7,50 euros 
anticipada · 9 euros, el mateix dia a les taquilles del cinema · 7,50 euros 
majors de 65 anys i família nombrosa

       12 Dissabte i 13 Diumenge
La Fuliola
FESTA MAJOR DE SANTA LLUCIA 
Actes a concretar. Per a més informació: Ajuntament de la Fuliola 

 12   Dissabte
Tàrrega
CLUCART 2013 – 2017: 
EXPOSICIÓ D’HOMENATGE A L’ALBA VILAMAJÓ
Del 12 de desembre al 31 de gener | Museu 
Tàrrega Urgell | Reconeixement a la tasca duta 
a terme per la galeria Clucart de Tàrrega i en 
especial a l’Alba Vilamajó (1966-2018), creadora 
de la galeria juntament amb Maria Teresa Ros. 
Clucart va néixer amb l’esperit de difondre la 
cultura i l’art ajudant a promocionar als ar-
tistes de les comarques de Lleida. La mostra 
aglutina creacions de 21 artistes que van pas-
sar per la galeria o que van tenir una vinculació especial amb l’Alba: 
Benjamí Tous, Magí Puig, Jaume Amigó, Guinovart, Carmina Castelló, 
Sònia Alins, Josep i Pere Santilari, David Ribas, Montse Gomis, Olga 
Cortadella, Jordi V. Pou, Joan Codina, Serafina Balasch, Marta Trepat, 
Xavier Màrquez, Jaume Ribalta, Marta Tarrés, Ramon Guixé, Francesc 
Xavier Fonoll i Enrique Iriarte.

ESPECTACLE MULTIDISCIPLINAR: JAM SESSION
12 migdia | Espai MerCAT | Amb Genís Bagés 
i Alba Torres, entre altres. 

  13  Diumenge
Bellpuig

CONFERÈNCIA:  LA NO HISTÒRIA DE LA DONA
2/4 d’1 migdia | Sala del castell | A càrrec d’Assumpta Montellà, his-
toriadora. Places limitades. Prèvia inscripció: igualtat@bellpuig.cat

PETIT KINOSAURE. EL CINEMA DE PACK MÀGIC. 
5 tarda | Teatre Armengol | Sessions de cinema 
pels infants més remenuts. 
Projecció de LABAN I LABOLINA. Preu: 2,50€. 

6 tarda | Teatre Ateneu | Comèdia musical. Les T de Teatre, l’aclama-
da companyia femenina de teatre, renova col·laboració amb Dagoll 
Dagom i uneix forces amb La Brutal. El resultat és “T’estimo si he be-
gut”, una comèdia escrita a partir de relats d’Empar Moliner i adap-
tats a l’escenari per la mateixa autora. Les quatre actrius de T de 
Teatre (Mamen Duch, Marta Pérez, Carme Pla i Àgata Roca) incorpo-
ren al repartiment David Bagés, Mercè Martínez i Ernest Villegas. El 
públic gaudirà d’històries esbojarrades i contradictòries que fascinen 
per la seva singularitat, protagonitzades per personatges no gens 
carismàtics, no gens agraciats i potser una mica còmics: un grup fe-
minista que organitza una xerrada contra la discriminació, un home 
que s’enfada amb el seu nòvio o una parella que assisteix al curset 
obligatori per pares adoptius. Són retrats, entre còmics i amargs, de 
la vida moderna, escrits amb un estil tan rigorós com desvergonyit 
que la crítica ha qualificat de “turbulent, descarat i ple d’enginy”. 

Preu de l’entrada: 28 euros · Menors de 18 anys: 5 euros · Modalitats d’abona-
ments disponibles · Venda a La Botiga del Museu (C. Major, 11) i a www.cul-
turatarrega.cat · També al Teatre Ateneu des d’una hora abans de la funció

26a TEMPORADA

TEATRE
2020

mailto:politiquesigualtat@tarrega.cat
http://www.culturatarrega.cat
http://www.culturatarrega.cat
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 13   Diumenge
Tàrrega

22è CICLE ORGUES 
DE PONENT I DEL PIRINEU
6 tarda | Església Parroquial de Santa 
Maria de l’Alba | Concert d’ANDREU 
MOROS, trompetista, i MERCÈ SANCHÍS, 
organista de l’Escolania  de Montserrat. 
Organitza: Orgues de Ponent i del 
Pirineu. Entrada gratuïta

T’ESTIMO SI HE BEGUT
6 tarda | Teatre Ateneu | Comèdia musical, amb 
T de Teatre, Dagoll Dagom i La Brutal. 
Text d’Empar Moliner · Direcció de David Selvas.
Segona funció reprogramada a causa del toc de queda. 

Preu: 28 euros · Menors de 18 anys: 5 euros · Modalitats d’abonaments 
disponibles · Venda a La Botiga del Museu i a www.culturatarrega.cat 
També al Teatre Ateneu des d’una hora abans de la funció

ESTRENA DE LA PEL·LÍCULA LA DONA IL·LEGAL
amb la presència del seu director, Ramón Térmes
2/4 de 8 vespre | Cinemes Majèstic | Drama sobre un advocat i una 
dona nigeriana que es troba atrapada en una xarxa de prostitució, 
els quals uniran forces per lluitar contra la corrupció del sistema de 
deportació de l’Estat espanyol

 15   Dimarts
Tàrrega
CLUB DE LECTURA TEATRAL (FORMAT VIRTUAL) AMB EMPAR MOLINER 
per parlar del seu llibre de contes breus T’ESTIMO SI HE BEGUT
2/4 de 9 vespre | en línia | Trobada amb l’escriptora Empar Moliner, au-
tora del llibre de contes breus T’estimo si he begut, que ella mateixa 
ha dramatitzat per a l’espectacle que es representa al Teatre Ateneu 
els dies 12 i 13 de desembre. 
Inscripcions a: teatreateneu@tarrega.cat. Gratuït amb places limi-
tades. Si hi esteu interessats podeu demanar el llibre a la Biblioteca 
Pública de Tàrrega, Germanes Güell

 16  Dimecres
Tàrrega
Cicle CONEIX L’AUTOR@Teresa Roig 
2/4 de 8 vespre | Trobada virtual on-line | Parla del seu nou llibre PA 
AMB XOCOLATA. Cicle de trobades en línia amb escriptors i escriptores 
de novel·la històrica. Descobreix la trama dels llibres, la seva inspira-
ció, el seu procés creatiu i el treball de recerca. I pregunta tot allò que 
vulguis en directe. En aquesta sessió, troba’t amb l’escriptora Teresa 
Roig per parlar del seu nou llibre “Pa amb xocolata”. Agramunt, 1936. 
Una vesprada d’estiu, en Llibert veu un estel fugaç entre els núvols 
als afores del poble. Vol demanar un desig: que torni a obrir la fàbrica 
de xocolata que tant enyora. Però en apropar-se veu que no és un 
estel ni un àngel caigut, sinó un home. Un pilot italià de l’Aviaziones 
Legionaria que, en el transcurs d’una missió secreta, ha patit un acci-
dent. Inscripció prèvia a l’Arxiu Comarcal de l’Urgell: C. de les Sitges, 4 
973 31 24 11 · acurgell.cultura@gencat.cat

 18  Divendres
El Talladell

CONFERÈNCIA:  LA NO HISTÒRIA DE LA DONA
7 tarda | de forma telemàtica |A càrrec d’Assumpta Montellà, his-
toriadora. Places limitades. Prèvia inscripció a: emd@talladell.cat

26a TEMPORADA

TEATRE 

2020

 18   Divendres
Tàrrega
Cine Club La Lloca: MY MEXICAN BRETZEL 
8 vespre | Cinemes Majèstic | De Núria Giménez Lorang
Documental · Espanya · 2019. Diari íntim d’una dona de classe benes-
tant, Vivian Barrett, il·lustrat per les filmacions casolanes del seu ma-
rit, un ric industrial, entre els anys 40 i 60 de segle passat. La pel·lícula 
esdevé també un melodrama clàssic a l’estil Douglas Sirk amb els 
sentiments a flor de pell.

 19   Dissabte
Tàrrega
L’Hora del Conte: L’ONCLE BUSCALL amb NOPATISKOS
2/4 de 12 migdia | Biblioteca Germanes Güell | Aforament limitat. Cal 
inscripció prèvia trucant al 973 500 428 · biblioteca@tarrega.cat

Mercat de les Antiguitats i les Arts
Tota la tarda | Carrer del Carme | El Mercat se celebra el tercer dissabte 
de mes, de 5 de la tarda a 9 del vespre. S’hi ofereix la possibilitat de 
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”. Distància de seguretat i gel hidroalcohòlic

ESPEJISMO 
AMB LA CIA. EL ESPEJO NEGRO 
Nou horari: a les 8 del vespre | Teatre Ateneu | (titelles per adults)
Exponent representatiu de les titelles per al públic adult, la ve-
terana agrupació andalusa presentarà Espejismo, muntatge que 
reivindica la llibertat d’expressió. Guardonada a la Feria de Artes 
Escénicas de Palma del Río, la peça té com a protagonista un ex-
travagant personatge sortit de les tenebres que submergirà l’au-
diència en un món paral·lel on mostrarà els pecats i baixeses de 
la societat. El públic, com l’innocent Alícia, travessarà el mirall per 
trobar-se criatures irreverents, tendres, perverses, solitàries, pro-
vocadores, plenes d’humor corrosiu i burleta. La companyia que 
dirigeix Ángel Calvente torna així al Teatre Ateneu, espai on ha 
recollit molts aplaudiments al llarg de les seves tres dècades de 
trajectòria en el marc de FiraTàrrega. Preu de l’entrada: 15 euros · 
Menors de 18 anys: 5 euros · Modalitats d’abonaments disponibles 
· Venda a La Botiga del Museu i a www.culturatarrega.cat · També 

al Teatre Ateneu des d’una hora abans de la funció

 20   Diumenge
Bellpuig
PETIT KINOSAURE. 
EL CINEMA DE PACK MÀGIC 
5 tarda | Teatre Armengol | Sessions de cinema 
pels infants més remenuts. Projecció de 
PETZI I LA MAR SALADA. Preu: 2,50€. 

26a TEMPORADA

TEATRE
2020

http://www.culturatarrega.cat
mailto:teatreateneu@tarrega.cat
mailto:acurgell.cultura@gencat.cat
http://www.culturatarrega.cat
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        Dilluns 28, dimarts 29 i dimecres 30 
Tornabous
RECOLLIDA DE CARTES 
28 i 29: de 9 a 2/4 d’1 i de 3 a 7h de la tarda  |  Vestíbul de l’Ajuntament  
Hi haurà la bústia reial perquè petits i grans portin les seves cartes i 
així poder-les entregar als emissaris dels Reis Mags d’Orient. 

 25   Divendres
Tàrrega
Teatre de Nadal: CASATS PER AMOR A LA PASTA
8 vespre | Teatre Ateneu | Comèdia. A càr-
rec del Grup de teatre BAT. Text de Lluís 
Coquard · Direcció de Joan Ribó. 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 es-
pecial, i l’administrador de les finances, 
enamorat d’una de les filles. Una comè-
dia d’amor, d’amor a la pasta on tot s’hi 
val, però on Cupido tindrà l’última parau-
la. Aportació: 10 euros · Venda anticipada 
a La Botiga del Museu a partir del 14 de desembre i a les taquilles del 
Teatre Ateneu una hora abans de la representació. Altres passis: 26 i 
27 de desembre.

 26   Dissabte
Tàrrega
Teatre de Nadal: CASATS PER AMOR A LA PASTA (comèdia)
A les 8 vespre | Teatre Ateneu. A càrrec del Grup de teatre BAT.
Text de Lluís Coquard, direcció de Joan Ribó. 
Aportació: 10 euros · Venda anticipada a La Botiga del Museu a partir 
del 14 de desembre i a les taquilles del Teatre Ateneu una hora abans 
de la representació.

 27   Divendres
Castellserà
EL PETIT ELEFANT
12 migdia | Plaça del Sitjar | Espectacle: 
El Petit Elefant del Centre de Titelles 
de Lleida

 27  Diumenge
Tàrrega
Teatre de Nadal: CASATS PER AMOR A LA PASTA
7 vespre | Teatre Ateneu | Comèdia. A càrrec del Grup de teatre BAT.
Text de Lluís Coquard, direcció de Joan Ribó. 
Aportació: 10 euros · Venda anticipada a La Botiga del Museu a partir 
del 14 de desembre i a les taquilles del Teatre Ateneu una hora abans 
de la representació.

Verdú
RECOLLIDA DE CARTES PER ALS REIS MAGS
5 tarda | Castell de Verdú | Amb el Patge Gregori

 28   Dilluns
Tàrrega
35è PARC DE NADAL DE TÀRREGA
De 4 tarda a 8 vespre | Diferents espais de la ciutat | Activitats 
d’aventura a l’aire lliure, Escape Room, cinema, música, dansa i 
més activitats segures en família. La situació epidemiològica d’en-
guany ens ha obligat a replantejar les activitats del Parc de Nadal 
de Tàrrega. No volem deixar la quitxalla sense aquesta il·lusió. Així 
que tot ho farem de forma diferent: a l’aire lliure, en format virtual, 
en equipament culturals segurs... Recuperem les activitats d’aven-
tura que fèiem anys enrere a la zona del Reguer. A la plaça del 
Carme trobareu dues instal·lacions artístiques participatives i molt 
interessants: Escape Room virtual i presencial. Altres activitats se-
ran un cicle de cinema educatiu amb la col·laboració del Circuït 
Urgellenc i espectacles familiars de música i dansa. Del 28 al 30 de 
desembre i del 2 al 4 de gener.
Cicle de cinema educatiu
2/4 de 5 tarda | Cinemes Majèstic | Projecció de la pel·lícula 
EL GRÚFAL (a partir de 3 anys)

Verdú
Les associacions de Verdú s’han organitzat per recaptar diners per 
La Marató. Activitats adaptades segons la situació actual. 

 20   Diumenge

MARATÓ DE TV3 
Tàrrega
Durant tot el dia | Diferents espais de la ciutat | Activitats del teixit 
associatiu de Tàrrega en favor de LA MARATÓ de TV3, dedicada en-
guany a la lluita contra la COVID-19. Organitza: Agenta · Agrupació 
d’Entitats de Tàrrega. Conjunt d’activitats benèfiques que englo-
barà els esforços del teixit associatiu, tant en format virtual com 
presencial. Enguany, i davant la situació d’excepcionalitat sanitària 
i la necessitat de frenar la pandèmia, l’objectiu és recaptar fons a 
favor de la recerca contra la Covid-19 sota el lema Aquesta Marató 
toca a tothom. 
Podeu seguir tota la informació i les connexions en directe als per-
fils @agenta.tarrega a les xarxes socials.

Tornabous
12 del migdia | Plaça de la Vila | Sorteig d’una panera, per recaptar 
fons per la Marató, enguany dedicada a la Covid-19. Venda de ti-
quets al Forn i l’Ajuntament de Tornabous. 
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• Les activitats són gratuïtes però cal reservar prèvi-
ament les entrades a la web de l’ajuntament corres-
ponets i accedir a l’hora que us indiquem en el correu 
electrònic de confirmació per evitar aglomeracions. La 
ubicació i l’horari d’accés serà per ordre d’inscripció

• Els menors de 16 anys hauran d’accedir amb 
el pare, la mare o un tutor legal

• Serà obligatori l’ús de la mascareta 
principalment a l’entrar i sortir del recinte

• Cal utilitzar els dispensadors de gel hidroalcohòlic que 
hi haurà a l’entrada del recinte

• Un cop dins del recinte es recomana no moure’s 
de la cadira assignada per tal d’evitar encreuaments

• Eviteu l’ús del WC. En cas de necessitat contacteu amb 
l’organització

• No hi haurà mitja part ni programa de mà

• No hi haurà servei de bar

NORMES D’ASSISTÈNCIA 
A LES ACTIVITATS CULTURALS

CURSOS I ALTRES ACTIVITATS

CURSOS I ALTRES ACTIVITATS:

       AGRAMUNT

TALLERS SETMANALS A L’ESPAI CÍVIC

TALLER ESCACS. Tots els dimecres de les 17.30h 
a les 18.30h. Per a nens de 8 a 12 anys. Gratuït

TALLER DE MITJA I GANXET a càrrec de Niudefils. 
Tots els dimarts de 18h a 19.30h. Adults. Preu 10€ al mes.

TALLER DE MANUALITATS organitzat pel Casal d’Avis. 
Els dimecres de 18.15h a 19.45h. Per a nens de 8 a 12 anys. 
Preu del taller: 22€/mes (material no inclòs)

PSICOMOTRICITAT
Dilluns i Dimecres : de 17:25h a 18:30h. Per alumnes de P5
Dimarts i Dijous: de 17:25h a 18:30h. Per alumnes de P3 i P4.
Grups reduïts
Per a més informació: 973 391 647

JOCS ESCOLARS
Dimarts, dijous i divendres: de 17.35h a 18.55h. Per alumnes 
de 1er i 2on
Dilluns, dimecres i divendres: de les 17.35h a les 18.55h 
Per alumnes de 3er, 4t, 5è i 6è.
Grups reduïts.
Lloc: Pavelló Municipal d’Esports
Per a més informació: 973391647 TALLERS SETMANALS 
A L’ESPAI CÍVIC

       CASTELLSERÀ

TÈCNIQUES DE RELAXACIÓ amb Montse Garrell. 
Dimecres de 19.30h a 20.30h.

MANUALITATS amb Marina Riasol. 
Dimecres de 16h a 18h i de 20h a 22h.

IOGA amb Oriol Ginestà. Dimecres de 15.45h a 16.45h 
i dijous de 20.15h a 21.30h.

INFORMÀTICA amb Mercé Perera. 
Dimecres de 18h a 19.30h

MANUALITATS amb Rosa M. Moncasí. 
Divendres de 17h a 19h.

       VERDÚ

VISITES GUIADES AL NUBLI ANTIC DE VERDÚ
Amb reserva prèvia per compartir  amb vosaltres 
patrimoni, territori, proximitat, artesania...
La visita guiada us permetrà visitar el castell, l’Església 
Parroquial de Santa Maria i el santuari de Sant Pere Claver.  
Contacte: telèfon 973 34 72 16 · turisme@verdu.cat
Oficina de Turisme

 29  Dimarts
Tàrrega
35è PARC DE NADAL: Cicle de cinema educatiu LA REVOLTA DELS CONTES
A les 7 tarda | Cinemes Majèstic | a partir de 7 anys

 30  Dimecres 
Tàrrega
35è PARC DE NADAL: 
Estrena de l’espectacle CONTAINER 
12 migdia | Pati de l’Escola Pia | A càrrec de la Cia. Emilia Gargot, 
a partir de 12 anys

26a TEMPORADA DE TEATRE · 35è PARC DE NADAL:

MIRAMIRÓ de BAAL DANSA 
6 tarda | Teatre Ateneu | Espectacle basat en l’obra de Joan Miró 
· Escrit i interpretat per Catalina Carrasco, Aina Pascual i Gaspar 
Morey. Homenatja l’obra plàstica de Joan Miró mitjançant arts au-
diovisuals i coreografies. Els vius colors, les formes geomètriques 
i l’aparent “totipotència” de les figures i personatges estimulen la 
fantasia deixant entreveure que tot és possible. De forma màgica, 
les pintures es tornen vives i ens transporten a un univers imaginari. 
Baal Dansa articula el seu propi llenguatge i investiga com establir 
nous diàlegs amb el públic i la tecnologia. Preu de l’entrada: 5 euros



DESEMBRE 7

Agramunt

Tornabous

FUNDACIÓ PRIVADA ESPAI GUINOVART 
Divendres de 10 a 13h · dissabte d’11 a 14:30h i de 17 a 19h · diumenge d’11 a 
14:30h. Concertació de visites en grup al telèfon 973 390 904. www.espaiguinovart.cat
 
 EXPOSICIÓ LLINDARS 
 Fins el 14 de febrer de 2021

 EXPOSICIÓ AL PETIT ESPAI:  TERRITORIS DOMÈSTICS ANNA LLIMÓS
 Del 18 d’octubre al 7 de març de 2021

FUNDACIÓ PRIVADA GUILLEM VILADOT LO PARDAL / ESPAI LLUÍS TREPAT
Dijous i divendres de 10 a 14  i de 15 a 19h · dissabte de 10 a 14 h. Concertació 
de visites· Tel. 973 390 718 
     

PARC DE RIELLA
Visita lliure. Més informació: Oficina de Turisme 973 391 089 
turisme@agramunt.cat

MUSEU TÀRREGA URGELL 
De dilluns a dimecres, de 12 a 14 h · Dijous i divendres, de 12 a 14 h. i de 19 a 21h 
Dissabtes, d’11 a 14 h i de 19 a 21 h · Diumenges i altres festius, d’11 a 14 h

      Mostra  permanent  
      FORJANT UN SISTEMA ARTÍSTIC, TÀRREGA (1875 – 1965).
     SALES NOBLES DE CAL PERELLÓ (SEGLES XVIII I XIX) 
      TRAGÈDIA AL CALL, TÀRREGA 1348

Pintures inèdites de Lluís Trepat:
ELS ALTIPLANS DEL TALLADELL ENTRE EL XERCAVINS I L’ONDARA
Del 16 d’octubre al 6 de desembre, Museu Tàrrega Urgell

EXPOSICIONS TEMPORALS
CLUCART 2013 - 2017: EXPOSICIÓ D’HOMENATGE A L’ALBA VILAMAJÓ 
Del 12 de desembre al 31 de gener, Museu Tàrrega Urgell

SALA MARSÀ
Dijous i divendres, de 19 a 21 h · Dissabte i diumenge, de 12 a 14 h i de 19 a 21 h 
(també altres dies festius)

POBJECTES: Exposició d’escultura de JOSÉ DAVILA
Del 3 de desembre al 7 de gener 

MUSEU DE LA MECANITZACIÓ AGRÀRIA CAL TREPAT
Visita comentada els diumenges a les 12h· No cal reserva· Altres horaris: 973 311 616 
informacio@museutrepat.cat · www.museutrepat.cat

CENTRE INTERPRETACIÓ LLUÍS COMPANYS DEL TARRÒS
Informació i concertació visites: 
Ajuntament de Tornabous de 10 a 13:30 h · Tel. 973 570 233

VALLBONA, UNA MIRADA AL PASSAT 
Exposició permanent 
Exposició a l’aire lliure. Ubicada pels carrers del nucli

LA SUITE VERDÚ. LITOGRAFIA ORIGINAL DE SUBIRACHS
Sala Abat Copons · Castell. Exposició permanent
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