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AGENDA
cerveses artesanes, elaborades
amb fruita, i maridatge de melmelades artesanes amb fruita.
Aquest maridatge anirà guiat de
la mà del cerveser Albert Echevarria, i acabarà amb una degustació de productes de proximitat.

ACTIVITATS
Lliurament del
premi del concurs
de textos teatrals

Lloc: Botiga Secrets de Ponent
(Camí de Corbins, 15, Lleida). Hora: 20.30 hores. Preu: 15 euros.

Avui a les 8 del vespre tindrà lloc
als locals de Badia Vinagres (carrer del Palau, 9) de Mollerussa el
lliurament del premi del ‘1r premi
de textos teatrals per a espectacles de petit format’.

Cata de Caves, a
Castelldans

Lloc: Badia Vinagres (Mollerussa).
Hora: 20.00 hores.

Cata de caves organitzat per l’Associació de Dones l’Esplendor.

Bacanal de Strudel

Lloc: Sala del Productor (Castelldans). Hora: 20.00 hores.

Secrets de Ponent i l’advocada
especialista en salut alimentària
Marta Quintana han preparat el
cicle de tallers Bacanal de Strudel!
Es tracta de tres trobades que es
desenvoluparan entre el març i
el maig que permetran descobrir
productes de proximitat i noves
tendències ‘foodies’.

Cinema a Arbeca

Lloc: Secrets de Ponent (Lleida).
Hora: 20.30 hores.

Concert Delafé
‘La fuerza irresistible’ és el primer
CD del cantant Óscar D’Aniello,
Delafé. La segona parada de la seva gira tindrà com escenari la sala
Manolita de Lleida.
Lloc: Manolita (Lleida). Hora:
21.00 hores.

Concert de Luthea
Salom

L’escriptora Maria Barbal arriba avui
a l’Escola d’Escriptura de Tàrrega
La Regidoria de Cultura de Tàrrega ha impartit la segona edició del curs d’iniciació a la narrativa
a càrrec de l’Escola d’Escriptura de l’Ateneu Barcelonès. Les sessions s’han adreçat a persones amb
inquietuds literàries amb ganes de dominar eines i tècniques narratives per a construir novel·les,
contes, guions o assaigs. Per a cloure aquesta segona edició es comptarà amb la presència de l’escriptora
lleidatana Maria Barbal, autora de l’aclamada novel•la “Pedra de tartera”, conversant amb els alumnes
i el públic. Lloc: Biblioteca Comarcal de Tàrrega (Pl. Sant Antoni). Hora: 19.00 hores.

el contingut habitual, però concentrat en 4 dies, del 30 de març
al 2 d’abril, per poder gaudir al
màxim de la Secció Oficial de
Llargmetratges, patrocinada per
Movistar i de la Secció Oficial de
Curtmetratges.
Lloc: Diversos espais de Lleida.

‘A Garden To Drem In’ és el cinquè
àlbum de Luthea Salom, cantautora i productora hispanocanadenca afincada a Nova York. Composat i gravat entre 2014 i 2016,
les cançons d’aquest disc sorgiren
mentre escrivia i gravava la banda
sonora de la pel·lícula ‘Requisitos
para ser una persona normal’, alhora que compaginava l’autoria
de les cançons de les dues exitoses temporades de la serie ‘Cites’
de TV3.

VII Fira d’Entitats
de Voluntariat
Social a Lleida

Lloc: Cafè del Teatre. Hora: 21.30
hores. Preu: 8 euros l’entrada anticipada i 10 euros a taquilla.

Conferència
‘medicina
integrativa’

23a Mostra
de Cinema
Llatinoamericà
Amb l’objectiu de renovar-se, la
23a edició de la Mostra de Cinema Llatinoamericà de Catalunya
experimentarà alguns canvis respecte edicions anteriors, oferint

La FCVS organitza avui la VII Fira
d’Entitats de Voluntariat Social a
Lleida per tal d’apropar a la societat la tasca de les entitats i el paper tranformador del voluntariat.
Lloc: Carrer Major de Lleida (davant de la Catedral). De les 10.00
hores a les 20.00 hores.

Conferència a càrrec d’Esther Alvaro, llicenciada en Medicina i Cirurgia, Medicina Integrativa i un
postgrau en Conducta Humana.
Parlarà de la nova visió de la medicina actual, el seu caràcter pluridimensional, què hi ha darrere la
malaltia, etc.

Lloc: Seu del Cercle d’Estudis Lliures de Lleida (carrer La Palma, 2).
Hora: 20.30 hores.

Tertúlia amb
Ferran Sàez
Tertúla amb Ferran Sàez, doctor
en filosofia i escriptor.
Lloc: Teatre l’Amistat (Mollerussa). Hora: 21.00 hores.

Presentació de ‘La
veu de la viola’
Presentació del llibre de Salvador
Vergés, que anirà a càrrec de l’escriptor Josep Varela, l’autor Salvador Vergés, i comptarà amb la interpretació del professor violista
Eduard Boleda.
Lloc: Llibreria Caselles (carrer Major, 46). Hora: 19.30 hores.

Projecció ‘Jennie’
Projecció de la pel·lícula ‘Jennie’
(Portrait of Jennie), de W. Dieterle.
Lloc: Sala Anna Maria Janer (La
Pobla de Segur). Hora: 22.00 hores.

Visita temàtica per a descobrir
alguns dels enigmes de l’antiga
catedral. La visita finalitzarà amb
una copa de vi (DO Costers del Segre).
Lloc: Canonja (Seu Vella). Hora:
20.00 hores. Preu: 10 euros.

Presentació:
Assassins de Ponent
Presentació d¡Assassins de Ponent. La benvinguda anirà a càrrec
de Josep Ibarz. La presentació la
duran a terme els autors: Ramona Solé, Rafa Melero, Alexandra
Cuadrat, Montse Sanjan i Marta
Esparza. També hi serà present
l’editor, Marc Moreno.
Lloc: Auditori Centre Cultural (Almacelles). Hora: 19.30 hores.

Milford Boys i The
Chain Smokers, al
Capi Music Bar
Milford Boys i The Chain Smokers
Band arriben avui per descarregar
el seu directe al Capi Music Bar.
Lloc: Capi Music Bar (Alcalde Porqueres, 9), Lleida. Hora: 00.00.

Visita: Enigmes a la ‘Va de birres’
Seu Vella
Degustació d’una selecció de cinc

En el marc de la Primavera Cultural, cinema amb al comèdia ‘Déu
meu, però que t’hem fet?’.
Lloc: Casal de la Gent Gran d’Arbeca. Hora: 22.00 hores.

Conferències
Quaresmals
Avui clou el cicle de conferències
quaresmals organitzades per la
Casa d’Andalusia. Xerrada a càrrec
de Montse Sánchez i saetes.
Lloc: Casa d’Andalusia (Avda. Alacant, 11). Hora: 20.00 hores.

