
La Biblioteca Pública de Lleida us 
presenta les activitats culturals i de 
promoció de la lectura programades 

pels mesos de març a juny. 

Biblioteca Pública de Lleida 
Rambla d’Aragó, 10 

25002 Lleida 
Tel. 973279070 

bplleida.cultura@gencat.cat 

L’hora del conte L’hora del conte L’hora del conte L’hora del conte     
    

Activitats adreçades a nens i nenes de 3 a 8 anys i famí-
lies.  
Cal inscripció prèvia al correu bplleida.cultura@gencat.cat a 
les sessions que es realitzin a la Bebeteca. 
 

• 24 de març, 18 h. Contes asiàtics, a càrrec dels alum-
nes de la Facultat de Ciències de l’Educació de la Uni-
versitat de Lleida. Bebeteca. 

• 14 d’abril, 18 h. Contes sobre l’adopció, a càrrec dels 
alumnes de la Facultat de Ciències de l’Educació de la 
Universitat de Lleida. Bebeteca. 

• 20 d’abril, 18 h. ‘Bestiolari’ de 
Joana Raspall. Taller de poesia. 
Activitat complementària a 
l’exposció “25 anys llegint junts” 
de Pagès editors. Claustre de 
l’Hemeroteca. 

• 22 d’abril, 18 h. La llegenda de 
Sant Jordi i contes sobre llibres, 
a càrrec de Meritxell Morera. 
Claustre de l’Àrea Infantil i Ju-
venil. 

• 28 d’abril, 18 h. Contes sobre l’amistat, a càrrec dels 
alumnes de la Facultat de Ciències de l’Educació de la 
Universitat de Lleida. Bebeteca. 

• 16 de maig, 12 h. Hora del conte en anglès, a càrrec 
de l’acadèmia “Kids & us”. Claustre de l’Àrea Infantil i 
Juvenil. 

• 19 de maig, 18 h. Sessió de cloenda del curs 2014-
2015 de l’hora del conte, a càrrec de la companyia 
Arrencacebes. Claustre de l’Àrea Infantil i Juvenil. 

 

Activitats infantils i familiarsActivitats infantils i familiarsActivitats infantils i familiarsActivitats infantils i familiars    

Activitats per a nadonsActivitats per a nadonsActivitats per a nadonsActivitats per a nadons    
    

Activitats adreçades a nadons de 0 a 3 anys i famílies. 
Cal inscripció prèvia al correu bplleida.cultura@gencat.cat. 
Places limitades. 
• 28 de març, 12 h. La flor de colors, conte per a na-
dons a càrrec de La Flaps, teatre i animació infantil i 
juvenil. 

• 11 d’abril, 12 h. Sessió de ioga amb Salvador Carles, 
d’Espai de ioga. 

 
Les activitats es duran a terme a la Bebeteca. 

Del 6 al 29 d’abril 
“25 anys llegint junts” 
Exposició commemorativa del 25è aniversari de Pagès Edi-
tors.  
Inauguració: 7 d’abril, 19’30 h. 
Ho organitzen: Pagès editors, Serveis Territorials de Cultu-
ra a Lleida i Biblioteca Pública de Lleida. 
 
Del 4 al 29 de maig 
“Imatges per al record. La Gran Guerra en postals 
(1914 - 1918)” 
Inauguració: 5 de maig, 13 h 
Ho organitzen: Serveis Territorials de Cultura a Lleida i Bi-
blioteca Pública de Lleida. 
 
De l’1 de juny al 31 d’agost 
Mostra CaricArt: “Butifarra! Vinyetes de la transició” i 
“Marika Vila: veu de dona trencant estereotips”. 
Inauguració: 2 de juny, 19 h. 
Ho organitzen: Associació Tantatinta, Serveis Territorials 
de Cultura a Lleida i Biblioteca Pública de Lleida. 
 
Consulteu les activitats complementàries de les exposi-
cions a l’agenda d’activitats o als panells de la Biblioteca. 

Exposicions al Claustre de l’HemerotecaExposicions al Claustre de l’HemerotecaExposicions al Claustre de l’HemerotecaExposicions al Claustre de l’Hemeroteca    

• Aquest programa pot estar subjecte a modificacions o cancel·lacions 
d’última hora. 

 

• Per a més informació sobre activitats consulteu l’agenda setmanal de la 
pàgina web o subscriviu-vos al Blog de la Biblioteca. 

 

• Tots els actes són organitzats per la Biblioteca Pública de Lleida, excep-
te que s’especifiquin altres organitzadors. 

Activitats Activitats Activitats Activitats     
Primavera Primavera Primavera Primavera 2015201520152015    



Dia Mundial Dia Mundial Dia Mundial Dia Mundial de la de la de la de la Poesia i Dia Mundial Poesia i Dia Mundial Poesia i Dia Mundial Poesia i Dia Mundial del del del del TeatreTeatreTeatreTeatre    
    

• 16 de març, 19 h. “21 x XXI poetes lleidatans contem-
poranis”, a càrrec d’Eduard Batlle. 

• 19 de març, 19'30 h. Commemoració del Dia Mundial 
del Teatre, a càrrec del grup TOAR. Lectura del mani-
fest del Dia Mundial del Teatre i Representació de di-
versos fragments teatrals. 

• 23 de març, 19'30 h.  Commemoració del Dia Mundial 
de la Poesia, a càrrec del grup 
TOAR. Recital de poesia amb 
selecció de textos de diversos 
poetes i del poeta lleidatà Jau-
me Pont. 

 

Totes les sessions tindran lloc a la Sala d’actes. 

Activitats de cinema i músicaActivitats de cinema i músicaActivitats de cinema i músicaActivitats de cinema i música    

Cicles de cinemaCicles de cinemaCicles de cinemaCicles de cinema    
    

Totes les sessions tindran lloc a la sala de projeccions 
(planta baixa). Aforament limitat. 
 
"Trilogia el senyor dels anells". 

• 18 de març, 17 h. “El retorno del rey”, del director Pe-
ter Jackson. Durada: 201 min. 

 
“Històries reals de denúncia” 

• 15 d’abril, 17’30 h. “Erin Brockovich” del director Ste-
ven Soderbergh. Durada: 131 min. 

• 13 de maig, 17’30 h. “El pago justo”, del director Nigel 
Cole. Durada: 113 min. 

10 de juny, 17’30 h. "El dilema" del director Michael 
Mann. Durada: 151 min. 
 
Activitat complementària a l’exposició 
“La gran guerra en imatges, 1914-1918”. 

• 20 de maig, 18 h. “Senderos de gloria”, 
del director Stanley Kubrick. Durada: 86 
min. 

Activitats literàriesActivitats literàriesActivitats literàriesActivitats literàries    “Els 10 de... Tertúlies literàries amb escriptors “Els 10 de... Tertúlies literàries amb escriptors “Els 10 de... Tertúlies literàries amb escriptors “Els 10 de... Tertúlies literàries amb escriptors 
lleidatans”lleidatans”lleidatans”lleidatans”    
    

Trobades de petit format on els autors parlaran de la seva 
obra i faran les seves 10 recomanacions imprescindibles 
als assistents.  
• 9 d’abril. “Els 10 de Emili Bayo” 
• 14 de maig. “Els 10 de Jaume Pont” 
• 12 de juny. “Els 10 de Francesc Serés 
 
 
 
Coordinat i conduit per la periodista Anna Sáez.  
Totes les sessions tindran lloc al Vestíbul de l’Àrea de 
Col·lecció Local (2a planta), a les 18’30 h. 

Mequinensa CapitalMequinensa CapitalMequinensa CapitalMequinensa Capital    
 

Activitats al voltant de les figures d’Edmon Vallès, José 
Soler Casabón i Jesús Moncada. 
• Dimarts 24 de març, 19 h. Projecció del curtmetratge 
"Mequinensa emergida". Inici de l'acció 
pictòrica de Josep Nicolau. 

• Dimecres 25 de març, 19 h. "Edmon 
Vallès, reporter polític". Conferència 
col·loqui a càrrec de Pep Mòdol i Ra-
mon Boleda, amb presentació de Jo-
sep M. Castelló. Hi haurà una mostra 
d'obres i documents d'Edmon Vallès. 

• Dijous 26 de març, 19 h. "José Soler Casabón: un 
músic dins de les avantguardes parisenques". Con-
ferència-concert a càrrec de Jordi Estruga i del pianis-
ta Carles Marigó. 

• Divendres 27 de març, 19 h. "Jesús Moncada. La veu 
viva". Lectura de textos de Jesús Moncada a càrrec 
dels grups de lectura de la Biblioteca Pública de Lleida 
i de Mequinensa. "Jesús Moncada: l'obra i els contex-
tos". Glossa de la figura de Jesús Moncada, a càrrec 
de Marc Biosca. Representacions teatrals breus a par-
tir de textos de Moncada, per part de la companyia 
Garbinada, de Mequinensa, i de Remember Company, 
d'Alcarràs. 

 
Totes les sessions tindran lloc a la Sala d’actes. 
Ho organitza: Serveis Territorials de Cultura a Lleida, 
Ajuntament de Mequinensa, Associació Res non Verba. 

Taller literari amb la periodista i escriptora Pepa Taller literari amb la periodista i escriptora Pepa Taller literari amb la periodista i escriptora Pepa Taller literari amb la periodista i escriptora Pepa 
RomaRomaRomaRoma    
 

• 21 de maig, 19 h. Sala d’actes. 

Cloenda dels grups de lectura 2014Cloenda dels grups de lectura 2014Cloenda dels grups de lectura 2014Cloenda dels grups de lectura 2014----2015201520152015    
 

Trobada amb l’autora Maria Barbal per comentar 
la seva novel·la “País íntim”. 
• 17 de juny, 18 h. Claustre de l’Hemeroteca. 

Escoltem... música rockEscoltem... música rockEscoltem... música rockEscoltem... música rock    
    

Cicle d’audicions sobre aquest gènere musical sorgit a 
mitjans dels anys 50 del segle XX, els seus precedents i 
les seves conseqüències fins als nostres dies. A càrrec 
de David Esterri “Lo pardal roquer”.  
• 7 d’abril, 19 h. 
• 5 de maig, 19 h.  
 
Totes les sessions tindran lloc a la Sala d’actes. 

Festival SIMFONICFestival SIMFONICFestival SIMFONICFestival SIMFONIC    
    

Per 3r any consecutiu, la Biblioteca acull un dels con-
certs simultanis d’aquest festival que se celebra a tot 
Catalunya. 
• Dissabte 13 de juny, 18 h. Claustre de l’Hemeroteca. 
 
 
 
 
 
 
Més informació http://www.simfonic.org. 

22 d’abril, Revetlla de Sant Jordi22 d’abril, Revetlla de Sant Jordi22 d’abril, Revetlla de Sant Jordi22 d’abril, Revetlla de Sant Jordi    
    

• 18 h. Hora del conte. La llegenda de Sant 
Jordi i contes sobre llibres, a càrrec de Me-
ritxell Morera. Claustre de l’Àrea Infantil i Ju-
venil.  

• 19 h. Balla’m un llibre. Composició co-
reogràfica sobre la novel·la Dos taüts negres i 
dos de blancs, de Pep Coll, a càrrec de la 
companyia de dansa de Maria Mora. Lectura 
dramatitzada de fragments de la mateixa no-
vel·la a càrrec de Jaume Belló. Claustre de l’Hemeroteca. 

Taller d’iniciació a la informàtica i a internetTaller d’iniciació a la informàtica i a internetTaller d’iniciació a la informàtica i a internetTaller d’iniciació a la informàtica i a internet    
    

Adreçat a usuaris sense coneixements 
d’informàtica. Durada del taller: 3 sessions d’1’5 
hores.  
Cal inscripció prèvia a l’Àrea d’audiovisuals. 

• Els dijous 14, 21 i 28 de maig, 18 h. Aula de 
formació (2a planta). 

Tallers d’informàtica i internetTallers d’informàtica i internetTallers d’informàtica i internetTallers d’informàtica i internet    


