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obertcentre històric de lleida

Divendres, 17 de setembre de 2010

XIV Mercat de la música de Lleida - Davant Catedral de Lleida 
Punt de trobada de col·leccionistes i melòmans que inclou la Fira del Disc, 
actuacions de DJ’s, concerts…

Acció d’obertura del projecte Centre històric de Lleida: obert a partir de 

l'exposició Bombones d'Ermengol - Galeria Espai Cavallers (c. Cavallers 31-33) 
Nova creació artística d’Ermengol. Bombones és un nou ready-made a través de
la manipulació de forja artística per transformar en objectes nous des d’una antiga
bomba de la guerra civil, un esquelet, un cigar havà, una bústia de correus...
Bombones a Espai Cavallers fins al 30 de setembre.

Inauguració exposició treballs Vocalia de la dona

Centre cívic de l'Ereta (org. AV Centre històric)

Participa i descobreix com es construeix un castell

Antic convent de Sta. Clara (c. Lluís Besa, 7)
Assaig obert dels Castellers de Lleida

Dissabte, 18 de setembre de 2010

Tirada de bitlles i esmorzar popular, a partir de les 9 h - C. La Palma
(org. AV Centre històric)

XIV Mercat de la música de Lleida - Davant Catedral de Lleida 
Punt de trobada de col·leccionistes i melòmans. Inclou la Fira del Disc, actuacions
de DJ’s, concerts i la presentació del llibre Club 45 d’Àlex Cooper (dissabte, 18 h) 

Portes obertes a la Seu Vella - Seu Vella
Tots els veïns del centre històric que ho acreditin tindran entrada gratuïta, però
caldrà passar per taquilla per fer el control. 

Portes obertes a l’església de la Sang - Església de la Sang
(org. Confraria de la Puríssima Sang)
Visites guiades a l’església de la Sang i annexos. 

Portes obertes a l’església romànica de Sant Martí

Església romànica de Sant Martí (org. Confraria del Crist de l'Agonia) 
Visita, exposició dels passos, l’estendart i les vestes de Setmana Santa. 

Portes obertes Museu de Lleida - Museu de Lleida 
A les 11 h, el Museu de Lleida organitzarà una visita guiada a l’església 
romànica de Sant Martí.

Campionat de futbol sala - Pista de la Panera
(org. Vocalia de joventut de l'AV Jaume I)

Pinta el cor de Lleida 

(org. Arts de Ponent, Humoràlia i Escola del Cercle de Belles Arts) 
Un nodrit grup d’artistes de l’Escola del Cercle de Belles Arts seran al Centre 
Històric per pintar el cor de Lleida. 

Centre d’Art la Panera: 8a jornada de portes obertes

Mostra col·lectiva que té com a objectiu exhibir els treballs i les produccions 
artístiques que han generat diferents centres educatius i entitats a partir del 
programa expositiu de la Panera. 

Portes obertes al Peu del Romeu - Peu del Romeu
(org. Agrupació Ilerdenca de Pessebristes) 
A les 11 h, un trobador mostrarà la capella i explicarà la llengenda d’aquest indret.

Portes obertes als Dolors - Oratori del Dolors 
(org. Congregació Verge dels Dolors de Lleida)
Visites guiades a l’Oratori i exposició de les peces que es destinaran al futur
museu de la Congregació dels Dolors. 

Portes obertes a la Casa dels Artistes - Casa dels Artistes
Proposta per conèixer i descobrir els treballs que es realitzen en aquest centre. 

Aerobithon del Centre històric - Pl. Cervantes 
Organitzat per la Federació Espanyola d’Aeròbic a Lleida (FEDA Lleida) i l’AV
Jaume I, a través del Gimnàs Olympus i amb la col·laboració de l'Associació 
Professional d'Entitats Esportives de Lleida (APEELL).

Tasta el Centre històric, a partir de les 12 h - Pl. de l’Hort de Santa Teresa 
Participants: FECOLL, Federació de cases i centres regionals (Casa de Andalucía,
Casa de Aragón, Casa Castilla-León, Centro Extremeño, Centro Galego, Associació
Moros i Cristians - Societat Gastronòmica Lo Tall, Associació Magrebeida).
Tiquet 2 € tast, 1€ beguda. 

Cabaret Màgic (a partir de 5 anys) - Espai 3
(org. Mags del Món)
Espectacle de somnis, il·lusions i fantasia amb la participació activa del públic.

Portes obertes a l’església romànica de Sant Martí

Església romànica de Sant Martí (org. Confraria del Crist de l'Agonia)
Visita, exposició dels passos, l’estendart i les vestes de Setmana Santa. 

Portes obertes al Museu de Lleida - Museu de Lleida

Centre d’Art la Panera: 8a jornada de portes obertes

Mostra col·lectiva que té com a objectiu exhibir els treballs i les produccions 
artístiques que han generat diferents centres educatius i entitats a partir del 
programa expositiu de la Panera. 

Inflables i jocs per als infants - Pl. Sant Llorenç

Portes obertes al local social dels Amics de la Seu Vella - C. Major, 29 
Mostra del fons de publicacions i de la biblioteca. Mostra de les obres pictòriques
i escultòriques. Projecció de les activitats de l’associació. 

Cercavila del Centre històric - Sortida de l’església de Sant Martí Vell fins a pl. de 
l’Ereta. Encapçalada pels Castellers de Lleida i els Bastoners del Pla de l’Aigua i
oberta a totes les entitats que s'hi vulguin afegir
Recorregut: Església de Sant Martí Vell, Sant Martí (18 h), pl. Wilfred I, Mercat del
Pla, pl. Gramàtics, c. Tallada, c. del Bisbe, c. Palau i pl. de l’Ereta (19 h).

Cercavila del cor de Lleida (Gegants de l’Ereta, Castellers de Lleida i totes les
entitats que s'hi vulguin afegir) - Pl. Ereta
Plantada dels gegants a la rbla. d’Aragó
Sortida de la cercavila a les 18 h, direcció c. La Palma, c. Almodí Vell, pl. Catedral,
c. Sant Antoni, pl. Catalunya, rbla. d’Aragó, c. Bisbe, Vial Nou, pl. Antoni Maria 
Claret, c. Joglar de Segalà i pl. de l’Ereta (19 h).
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Portes obertes a la Casa dels Artistes - Casa dels Artistes
Proposta per conèixer i descobrir els treballs que es realitzen en aquest centre. 

Mostra d’ocells cantors - Local social Jaume I (davant de la font)
(org. AV Jaume I)

Tasta el Centre històric, a partir de les 19 h - Pl. de l’Hort de Santa Teresa 
Participants: FECOLL, Federació de cases i centres regionals (Casa de Andalucía, Casa
de Aragón, Casa Castilla-León, Centro Extremeño, Centro Galego, Associació Moros i
Cristians - Societat Gastronòmica Lo Tall, Associació Magrebeida).
Tiquet 2 € tast, 1€ beguda.

Cercavila final (totes) - Sortida pl. de l’Ereta 
Totes dues cercaviles es retroben a la pl. de l’Ereta i marxen plegades cap a la 
pl. de l’Hort de Santa Teresa. Recorregut: pl. de l’Ereta, c. de les Monges, c. Lluís
Besa, c. Governador Montcada i pl. de l’Hort de Santa Teresa. 

Concert de l’Aula de música moderna de l’Orfeo Lleidatà

Pl. dels Tritons (davant Mercat del Pla) 

Videoinstal·lació del pla: Albert Bayona, Nuit d'été (Nit d'estiu) 2010

Centre d'Art la Panera
Recreació d’un espai privat que evoca una nit d’estiu a través de la quietud, els
sons i la calidesa de la llum. Un diàleg entre l’interior i l’exterior que es veurà 
potenciat per l’arquitectura del mercat. 

Revetlla a la pl. Sant Llorenç, a partir de les 23 h - Pl. Sant Llorenç
(org. AV Centre històric)
Forma part dels actes de la festa major del barri.

Espectacle de mentalisme i hipnosi - Espai 3
(org. Mags del Món)
Una invitació que porta a experiències increïbles, prediccions, telepatia, el 
domini de la ment...

Diumenge, 19 de setembre de 2010

II Caminem a trenc d’alba. V Caminada popular al Tossal de la Moradilla

Sortida i arribada: Baluard de la Reina (Seu Vella)
(org. Amics Seu Vella i Lleida Camina) 15 km. 

Portes obertes a la Seu Vella - Seu Vella 
Entrada gratuïta per a tothom, però caldrà passar per taquilla per fer el control.

Mostra de l’intercanvi de plaques de cava - Pl. Cervantes
(org. AV Jaume I)
Es presentarà la placa commemorativa del primer Obert del Centre històric de Lleida.

Portes obertes a l’església de la Sang - Església de la Sang
(org. Confraria de la Puríssima Sang)
Visites guiades a l’església de la Sang i annexos. 

Portes obertes a l’església romànica de Sant Martí

Església romànica de Sant Martí (org. Confraria del Crist de l'Agonia)
Visita, exposició dels passos, l’estendart i les vestes de Setmana Santa.

Portes obertes al Museu de Lleida - Museu de Lleida
A les 11 h, el Museu de Lleida organitzarà una visita guiada a l’església de Sant Llorenç.

Finals Campionat de futbol sala - Pista de la Panera
(org. Vocalia de Joventut de l'AV Jaume I)

Centre d’Art la Panera: 8a jornada de portes obertes

Mostra col·lectiva que té com a objectiu exhibir els treballs i les produccions 
artístiques que han generat diferents centres educatius i entitats a partir del 
programa expositiu de La Panera. 

Fira dels artistes de l’Ereta - Pl. de l’Ereta

Portes obertes al Peu del Romeu - Peu del Romeu
(org. Agrupació Ilerdenca de Pessebristes) 

Portes obertes als Dolors - Oratori del Dolors
(org. Congregació Verge dels Dolors de Lleida)
Visites guiades a l’Oratori i exposició de les peces que es destinaran al futur museu
de la Congregació dels Dolors. 

L'Associació Moros i Cristians presenta: "Si no véns a Moros i Cristians, 

no ets ningú!" - Centre Cívic de l'Ereta i plaça 
Taller, audiovisual i mostra de les desfilades. 

Trobada de gegants, grallers i cercavila - Pl. Josep Solans
(org. AV Centre històric) 
Els gegants recorreran: c. Cavallers, c. Major, pl. Catedral, c. La Palma i pl. Sant Llorenç.

Tradicional diada castellera. 12a trobada de colles de l’Eix - Pl. Paeria
Amb la participació dels Marrecs de Salt, Sagals d’Osona, Tirallongues de 
Manresa i Castellers de Lleida. 

Ruta històrica: "Afrània, Blondel, Borja, Granados, Seguí... veïns amb 

història" - Sortida: pati de les Comèdies
(org. Amics de la Seu Vella i Plataforma per la Dignificació del Pla de l'Aigua)
A través d’aquesta ruta coneixerem veïns il·lustres del Centre històric i passejarem
pel pati de les Comèdies i pels carrers Caldereries, La Palma, Tallada, Boters,
Jaume I, Sant Martí, Panera, pl. del Dipòsit fins a la pl. Salvador Seguí. Aquesta 
iniciativa tindrà continuïtat, a l’octubre, amb els Diàlegs per a la història.

Gran vermut del Centre històric - Pl. St. Llorenç

Festa Banyetes + xocolatada - Pl. Cervantes

Portes obertes al Peu del Romeu - Peu del Romeu
(org. Agrupació Ilerdenca de Pessebristes)
A les 18 h, un trobador mostrarà la capella i explicarà la llengenda d’aquest indret. 

Concert a l’oratori dels Dolors - C. Cavallers, 19
(org. Congregació Verge dels Dolors de Lleida)
A càrrec del quintet de la Banda Municipal de Lleida. 

Cantada d’havaneres i rom cremat - Pl. Sant Llorenç
(org. AV Centre històric)
Arrels de la Terra Ferma. ar
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