
AGENDA CULTURAL DE L’URGELL

MAIG · NÚM. 272 · REVISTA MENSUAL COMARCAL

20
21

MAIG. 12 · al · 16

Tàrrega 
dia 28 de maig

  FESTA  MAJOR TÀRREGA 

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

El Tarrós (Tornabous)
del 13 al 16 de maig

	  

INAUGURACIÓ 
DEL FESTIVAL

DIA 
INTERNACIONAL 
DELS MUSEUS

THE TYETS + THE GOLIARDS COLLECTIVE 
MARUJA LIMÓN + GERTRUDIS
CLARA PEYA
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  2   DIUMENGE
AGRAMUNT
PROJECTE MEMÒRIA, 
DE SERAFINA BALASCH
2/4 de 12 migdia | Plaça del Mercat | 
Inauguració de l’exposició de l’artista 
agramuntina instal·lada als comerços 
del centre

MERCAT DE PROXIMITAT 
De 10 matí a 2 del migdia | Centre històric | Coincidint amb 
el Dia de la Mare, els comerços d’Agramunt ompliran el 
centre de la població

TÀRREGA
10a MARATÓ DE DANSA 
Dia Internacional de la Dansa
12 migdia | Esplanada de Sant Eloi | Tornarem a celebrar el 
dia amb totes les entitats que es dediquen a qualsevol ti-
pus de dansa i moviment, les quals oferiran una exhibició 
dels seus millors treballs artístics. Cal reservar plaça:
 www.culturatarrega.cat, l’aforament és limitat

Teatre familiar La Xarxa 
GEOMETRIA, DE ROSELAND MUSICAL
6 tarda | Teatre Ateneu | Els infants gaudiran de projeccions 
en 3D que divulgaran de forma amena una de les ciències 
més antigues de la humanitat: la geometria. Un cercle, un 
quadrat i un triangle són tres figures destacades d’aquesta 
fascinadora creació que també integra dansa contemporà-
nia, acrobàcies i hip-hop. Preu: 5 € · Entrades anticipades al 
web www.culturatarrega.cat i La Botiga del Museu · També 
al Teatre Ateneu a partir d’una hora abans de la funció

  5   DIMECRES

AGRAMUNT
TERTÚLIA SOBRE EL LLIBRE EL SETÈ ÀNGEL,
AMB DAVID CIRICI
2/4 de 8 del vespre | Biblioteca Municipal Guillem Viladot | 
Premi Sant Jordi de novel·la 2016. Cal inscripció prèvia a 973 
392 593 / 673 389 728, biblioteca@agramunt.cat

TÀRREGA
Obertura de l’exposició 
«LA MORT, DIGNA I IL·LUSTRADA»
10 matí | Biblioteca Pública Germanes Güell | El projecte pre-
tén canviar la imatge estereotipada i sovint repetitiva que 
tradicionalment. 
S’ha convidat artistes joves de la il·lustració a fer les seves 
pròpies creacions personals. Amb aquest recull es vol con-
tribuir a desmitificar el concepte de la mort. Org: DMD - 
Dret a Morir Dignament - Catalunya
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  5   DIMECRES

TÀRREGA
SJ21 Sant Jordi a Tàrrega: 
PRESENTACIÓ D’URTX. 
REVISTA D’HUMANITATS 
DE L’URGELL 
7 tarda | Nau 18 Museu Trepat | 
a càrrec de Clara Arbués, direc-
tora tècnica del Museu Episcopal 
d’Urgell. El volum inclourà un 
monogràfic sobre perspectives 
de futur de la cultura en el se-
gle xxi, sens dubte marcat per 
la situació de pandèmia. Urtx 
acumula més de trenta anys 
divulgant articles de recerca sobre diferents temàtiques 
lligades al territori de la mà de més de 300 col·laboradors

  6  DIJOUS

AGRAMUNT
PRESENTACIÓ DE LA NOVEL·LA 
L’AIGUA QUE VOLS, DE VÍCTOR GARCÍA TUR
7 tarda | Espai Cívic Agramunt | Premi Sant Jordi de novel·la 
2020. Org.: Òmnium Segarra-Urgell

TÀRREGA
CONFERÈNCIA: «MOU-TE! QUINA ÉS L’ACTIVITAT 
FÍSICA MÉS ADEQUADA PER A TU?»
2/4 de 8 vespre | Biblioteca Pública Germanes Güell | A càrrec 
de Carol Naudí, fisioterapeuta. Coneixerem el cos humà, les 
principals patologies i les eines per a cada persona. Gratuït 
Aforament limitat · Inscripció prèvia a: salut@tarrega.cat · Tel. 
973 502 670 · WhatsApp 649 598 303. Org.: Regidoria de Salut 
i NeuroLleida – Aspid

  7   DIVENDRES

BELLPUIG
CONCERT I LLIURAMENT DE LA BECA JOSEP M. BERNAT
8 tarda | Teatre Armengol | Beca per a joves instrumentistes 
de cobla. Concert amb la Bellpuig Cobla sota la direcció de 
Concepció Ramió. Preu de l’entrada: 5 €

TÀRREGA
SJ21 Sant Jordi a Tàrrega: 
PRESENTACIÓ DEL LLIBRE BATRE RECORDS 
de la periodista i escriptora Anna Sàez (Editorial Fonoll) · Amb 
la participació de l’escriptora targarina Montserrat Aloy
2/4 de 8 vespre | Biblioteca Pública Germanes Güell | La perio-
dista i escriptora Anna Sàez selecciona una seixantena dels 
seus articles publicats a la contraportada del diari Segre. 
Org.: VinyArtístics

Cine Club La Lloca:
OTRA RONDA (DRUK), 
DE THOMAS VINTERBERG 
8 vespre | Cinemes Majèstic | 
Drama · Dinamarca · 2020. Amb 
Mads Mikkelsen i Thomas 
Bo Larsen. Quatre professors 
d’institut s’embarquen en un 
experiment sociològic en què 
cadascun d’ells haurà de man-
tenir la taxa d’alcohol al seu cos 
al mateix nivell durant la seva vida diària. Intentaran de-
mostrar, així, que poden millorar el rendiment en les tas-
ques quotidianes. Dues nominacions als Premis Oscar. 

  8   DISSABTE

AGRAMUNT
SESSIÓ DE TREBALL DE L’ESPAI DE PARTICIPACIÓ JOVE
De 10 matí a 1 migdia | Espai Cívic Agramunt | Apunta’t i 
decideix sobre les qüestions que t’afecten

IOGA A L’ESPAI
De 10 matí a 2/4 de 12 migdia 
| Espai Guinovart | Amb el 
centre de ioga Espai Interior 
d’Agramunt. Inscripcions a 
espaiguinovart.cat

BELIANES
Programa d’activitats 
JORNADA DE TREBALL A LA PLAÇA DE LA MARXA
A partir de les 10 matí | Plaça de la Marxa | Realització del 
projecte de remodelació. Per començar, es delimitarà el 
que serà la plaça amb un tancat i es perimetrarà amb ar-
bres, s’anivellarà l’espai per deixar-lo a punt per a futures 
intervencions. Jornada de germanor i treballs comunitaris, 
a jova, com es va fer la biblioteca municipal de Belianes

10 matí | El Projecte de la plaça de la Marxa i organitza-
ció de la jornada. Breu explicació del projecte i, a continua-
ció, hi haurà diversos espais de treball: plantada de vegetació, 
decoració de palets i construcció d’una tanca, moviment de 
terres i construcció, i penjada de nius de moixons i esmuriac. 
Activitats que seran rotatives. La jornada és oberta a tothom, 
tant si hi és tot el dia com si només hi és una estona

11 matí | Taller familiar: Construïm caixes niu per a ocells. 
A càrrec de Sergi Sales, ornitòleg a la Fundació Plegadis, con-
tinuïtat del taller fet l’any passat a través de YouTube

1 migdia | Dinar de germanor. Preu simbòlic de 5 €. Caldrà 
apuntar-se prèviament

7 tarda | Tancament de la jornada. Valoració de la feina 
feta i explicació de com continuarà el projecte 

TÀRREGA
CICLE DE CONFERÈNCIES KM 0: 
«RESPIRAR BÉ PER VIURE MILLOR»

11 matí | Biblioteca Pública Germanes Güell | A càrrec de Bea 
Vidal, professora de ioga. Nova edició de les conferències 
KM0, que 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 · #Distància-
MansMascareta

  12   DIMECRES

BELLPUIG
AULA BELLPUIG D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA
7 tarda | Teatre Armengol | Conferència: «Tot és mentida?», a càr-
rec d’Emili Baldellou Pàmpols, autor, director escènic i advocat

  13   DIJOUS

AGRAMUNT
PRESENTACIÓ 
DEL LLIBRE 
LA CASA DELS AVIS, 
DE VICENÇ VILLATORO 
2/4 de 8 del vespre | 
Biblioteca Municipal 
Guillem Viladot | 
Cal inscripció prèvia: 973 392 593 / 673 389 728 
biblioteca@agramunt.cat
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DIVENDRES 14
CIRC HISTÒRIC RALUY
Portes obertes de les instal·lacions. Cal reserva prèvia.
D’11 a 1 migdia | Carrer de Salvador Espriu (al costat dels 
Mossos Esquadra). Org.: Circ Històric Raluy

SOLEMNE OFICI EN HONOR DE LA MARE DE DÉU DE L’ALBA, 
PATRONA DE TÀRREGA
12 migdia | Església Parroquial de Santa Maria de l’Alba 

CONCERT AMB 2 PRINCESES BARBUDES
1 migdia | Plaça Major | Som 8.000 anys abans de Crist. 
Queden molt lluny els temps ens els quals l’home era 
caçador-recol·lector i uns nous costums comencen a 
estendre’s per tot el món. Tot? No, tot no! Hi ha una petita 
comunitat que es resisteix al progrés del neolític i defensa 
la bona vida del paleolític. Després d’explicar-nos els secrets 
de la nit i de volar com orenetes, les 2 princeses barbudes es 
posen dins la pell dels primers humans per explicar-nos la 
seva vida i costums.
Un concert per a tota la família amb cançons pop plenes 
d’humor tocades amb instruments petits i de joguina.

CONCERT AMB L’ORQUESTRA MEDITERRÀNIA
6 tarda | Plaça de les Nacions sense Estat
L’Orquestra Mediterrània oferirà una audició de les millors 
cançons d’avui i de sempre.

CONCERT AMB THE TYETS + THE GOLIARDS COLLECTIVE
7 tarda | Camp dels Escolapis | The Tyets venen de Mataró, 
el Maresme, amb un nou estil sota el braç: el trapetón (o dit 
d’una altra manera, una barreja de trap i reggaeton sovint 
fusionats amb ritmes llatins, tot en català). Lluny, però, de 
servir-se de lletres i referències pròpies d’aquests estils 
musicals, els The Tyets opten per lletres fàcilment digeribles 
amb un punt còmic i amb referències a situacions i vivències 
quotidianes a les quals tothom pot empatitzar.
The Goliards Collective és un projecte musical sorgit de 
vuit amics que han compartit gran part de la seva formació 
musical a les aules del Taller de Músics de Barcelona. La seva 
proposta passa pel filtre de les músiques jamaicanes, els 
temes més insígnies del jazz i de l’època daurada del swing, 
així com els hits que van arribar a dalt de tot de les llistes 
radiofòniques mundials de la mà d’estrelles com Madonna, 
The Beatles, Alicia Keys o Amy Winehouse.

CIRCUIT NÒMADA DE FIRATÀRREGA 
AMB MARKELIÑE
9 vespre | Plaça de l’Hort del Barceloní | 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.

DIMECRES 12
PROGRAMA ESPECIAL DE FESTA MAJOR DE RÀDIO 
TÀRREGA
De 9 matí a 12 migdia | Estudis Ràdio Tàrrega

REPIC DE CAMPANES + SIROLLADA AMB BAT
12 migdia | Campanar de l’Església Parroquial 
Org.: Parròquia de Tàrrega i BAT

L’EIXIDETA
TRONADA + ESPECTACLE DE CULTURA POPULAR A CÀRREC 
DELS INFANTS DE LA CIUTAT
2/4 de 7 tarda | Plaça de les Nacions sense Estat | Tronada a 
càrrec de l’associació Fal·lera Gegantera de Tàrrega pel 150 
anys dels gegants del barri de la Mercè i cercavila dels petits. 
Org.: Agenta i Associació Guixanet

PREGÓ DE FESTA MAJOR
8 vespre | Plaça Comediants 

GIMCANA DE CULTURA POPULAR
Durant el dia, en diferents punts de la ciutat
Org.: Associació Guixanet

DEL DIMECRES 12 AL DIUMENGE 16
GIMCANA AUDIOVISUAL MITJANÇANT CODIS QR 
L’Associació Guixanet ha preparat una gimcana audiovisual 
mitjançant codis QR per difondre la cultura popular de la 
ciutat. La gimcana constarà de 14 punts molt cèntrics de 
Tàrrega i tindrà una durada de dues hores aproximades.

DIJOUS 13
CIRC HISTÒRIC RALUY: VEKANTE · SESSIÓ INAUGURAL
2/4 de 7 tarda | Carrer Salvador Espriu/al costat Mossos 
Esquadra. Org.: Circ Històric Raluy

OFICI DE LES SANTES ESPINES
7 tarda | Parròquia de Tàrrega | Org.: Parròquia de Tàrrega

EIXIDA · EXHIBICIÓ DE BALLS TRADICIONALS
2/4 de 9 nit | Plaça de les Nacions sense Estat
La Festa Major atorga protagonisme als diversos elements 
del folklore tradicional local. Amb la participació d’entitats 
de cultura popular de Tàrrega i amb música en directe anirà 
a càrrec de la Cobla Tàrrega i els Grallers de la Barra. 

FESTA 
MAJOR 
DE 
TÀRREGA
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DISSABTE 15
JOCS INFANTILS 
12 migdia | Plaça Major i parc de Sant Eloi

VERMUT MUSICAL
1 migdia | La Soll | Org.: Tossino de Tàrrega i Agrat

ACTUACIÓ MUSICAL AMB LA FOLLIA
1 migdia | Plaça del Carme | Jove formació targarina de 
brass band que conviuen com a músics en la formació dels 
Grallers de la Barra.

ACTUACIÓ MUSICAL AMB INMOTION SAX QUARTET
1 migdia | Plaça de l’Estanyol de Sant Eloi | Inmotion Sax 
Quartet són Joan Clavé, Pau Clavé, Eduard Seguí i Jaume 
Aligué. Un quartet de saxos creat el 2017 a Tàrrega que 
busca donar a conèixer i difondre la música per a aquest 
instrument.

MOSTRA DE BITLLES
4 tarda | Carrer de la Plana (al costat Club Natació)
Org.: Club Bitlles Tàrrega

MERCAT DE LES ANTIGUITATS I LES ARTS
Tota la tarda | Carrer del Carme | El tercer dissabte de mes, 
de les 5 de la tarda a les 9 del vespre, teniu la possibilitat de 
comprar tota classe de peces antigues i de segona mà. Org.: 
Centre Cultural de Tàrrega

MERCAT DEL COC 
De 5 tarda a 9 vespre | Plaça del Carme

CONCERT AMB MARUJA LIMÓN + GERTRUDIS
7 tarda | Plaça de l’Hort del Barceloní | Maruja Limón és una 
formació musical que presenta una varietat d’influències 
que transiten entre els ritmes llatins, la música mediterrània 
i el pop, articulades al voltant d’una arrel flamenca. Són 
compositores i arranjadors dels seus propis temes, que 
reflecteixen les seves personalitats i la seva complicitat.
Gertrudis arriben a Tàrrega amb el nou disc No em dona 
la gana, que consolida a la banda com una de les més 
importants del circuit de la música festiva del país. Un 
treball que per primera vegada incorporen vents amb 
pinzellades de música electrònica que fan créixer el seu estil 
musical a nous horitzons. No em dona la gana marcarà un 
punt d’inflexió en la carrera dels de la Garriga, que durant el 
proper any celebraran els vint anys damunt dels escenaris.

CASATS PER AMOR A LA PASTA 
DEL GRUP DE TEATRE BAT 
8 vespre | Teatre Ateneu | (Comèdia) Text de Lluís Coquard i 
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. Tant és qui sigui el senyor. L’únic que és important 
és que tingui un bon compte corrent per sostenir el luxe que 
aparenten. Davant d’aquesta situació, hi posaran cullerada 

la Justa, una minyona molt especial, i l’administrador de les 
finances, enamorat d’una de les filles. Org.: Grup de Teatre 
BAT Aportació: 10 € · Carnet Jove: 5 € · 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

DIUMENGE 16
OBERT D’ESCACS DE PARTIDES RÀPIDES CIUTAT DE TÀRREGA 
10 matí | Plaça de les Nacions sense Estat
Org.: Club d’Escacs Tàrrega

PRIMER BIOBLITZ DE LA CIUTAT DE TÀRREGA 
Al matí | Finca del Pla de Lluçà - La Figuerosa
Primer Bioblitz de la ciutat de Tàrrega a la finca gestionada 
amb finalitats ambientals coneguda com el Pla de Lluçà. 
Activitats obertes al públic en què experts convidats en el 
bioblitz podran explicar en detall quins són els valors naturals 
que amaguen la finca i l’entorn de la ciutat, quines espècies 
s’hi poden trobar i quina és la seva importància ecològica. Es 
comptarà amb l’assessorament de Sergi Sales (ornitòleg), 
Maria Jose Chesa (liquenòloga) i Albert Tarragó (botànic) 
per fer els diferents mostrejos de camp necessaris per tal 
d’inventariar la biodiversitat de la finca. Un Bioblitz és un 
esdeveniment de caràcter científic en què es duu a terme 
una recerca intensa de les diferents espècies que es poden 
trobar en una àrea determinada amb l’assessorament de 
biòlegs de camp. L’objectiu és registrar tantes espècies com 
sigui possible durant un període de temps establert

CAFÈ – CONCERT 
I BALL AMB L’ORQUESTRA SATURNO
6 tarda | Plaça de les Nacions sense Estat | L’Orquestra 
Saturno, que dirigeix el targarí Josep Tijerín, oferirà una 
audició de les millors cançons d’avui i de sempre

AUDICIÓ DE SARDANES AMB LA COBLA TÀRREGA
2/4 de 7 tarda | Plaça del Carme | Org.: Regidoria de Cultura 
/ Amics de la Sardana

CONCERT AMB CLARA PEYA
7 tarda | Teatre Ateneu | Clara Peya arriba al Teatre Ateneu 
amb una de les primeres actuacions de la nova gira 
d’aquesta singular artista de Palafrugell per presentar els 
temes del nou treball discogràfic, Perifèria.

ESPECTACLE DE FOC AMB DIABLES BAT
9 vespre | Plaça de l’Hort del Barceloní 
Org.: Diables BAT i Regidoria de Cultura

CASTELL DE FOCS
10 vespre | A diferents punts de la ciutat
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  13 DIJOUS AL DIUMENGE 16   
EL TARRÓS (TORNABOUS) 
DIA INTERNACIONAL DELS MUSEUS
Espai Lluís Companys | L’Espai s’adhereix a aquesta celebració 
amb una sèrie de propostes que inclouen portes obertes, visi-
tes comentades i tertúlies. Consulta la programació detallada 
a www.espaicompanys.cat | 973 570 233

 

 

15   DISSABTE

AGRAMUNT
MERCAT DEL TRASTO
De 9 matí a 2 migdia | Plaça del Pou | Dona una segona 
vida a la roba, als jocs, a complements, a elements de deco-
ració, a petits mobles, a estris... que ja no utilitzes

HELIKO, 
DE LA COMPANYIA EL SIDRAL
a partir de les 12 migdia | Plaça de l’Es-
glésia | Espectacle itinerant i gratuït 
sobre una peculiar família que viatja en 
busca d’un lloc per instal·lar-se amb el 
seu espectacular caragol. Inclòs al cicle 
(Inter)Brots

SESSIÓ DE TREBALL
 DE L’ESPAI DE 
PARTICIPACIÓ JOVE
10 matí a 1 migdia | Espai 
Cívic Agramunt | Apunta’t i 
decideix sobre les qüestions 
que t’afecten

TALLER/DEBAT SOBRE 
DROGUES I GÈNERE
11 a 1 migdia | Espai Cívic 
Agramunt | Amb espai de joc 
i cura per conciliar. 

PREIXANA
FESTIVITAT DE ST. ISIDRE 
Benedicció de tractors i maquinària agrícola a l’ermita 
de Montalbà

  15   DISSABTE

TORNABOUS
1r APLEC PARC DEL REGUER DE TORNABOUS
Durant tot el matí | Amb activitats diverses. Per a més in-
formació, podeu consultar la pàgina web de l’Ajuntament

BELIANES
XERRADA: «EL FUTUR DEL MÓN RURAL»
6 tarda | Bassa del Dolç | A càrrec de Gerard Batalla, pagès 
i membre de Cultures Trobades; Eduard Trepat, geògraf i 
tècnic de desenvolupament rural; Carme Ferrer, alcaldessa 
de Senan i vicepresidenta de l’Associació de Micropobles 
de Catalunya; Josep Maria Piñol, tècnic de la Càtedra Uni-
versitat i Regió del Coneixement de la Universitat Rovira 
i Virgili, i Natasha Filippi, de l’Associació per al Desenvolu-
pament Integral de la Vall del Corb. Moderat pel Sebastià 
Mata, conseller comarcal de l’Urgell en Repoblament

  16   DIUMENGE

AGRAMUNT
ESSÈNCIES, DE LIEDER CÀMERA 
12 migdia | Teatre Casal Agramuntí | El cor oferirà un re-
pertori eclèctic en què es podrà sentir Brahms, Duru-
flé, Howells, Ollé i Sabaté, entre d’altres. Org.: Coral d’Avui

  21   DIVENDRES

AGRAMUNT
RAMON, DE LA COMPANYIA EÒLIA
9 vespre | Teatre Casal Agramuntí | Excel·lent tragicomè-
dia generacional que reflexiona sobre la por al compromís 
i la sensació d’eterna joventut. Entrades a la venda a www.
agramunt.cat. Inclòs al cicle (Inter)Brots

TÀRREGA

Cine Club La Lloca:
BEGINNING (DASATSKSI), 
DE DEA KULUMBEGASHVILI
8 vespre | Cinemes Majèstic | Drama · Georgia · 2020. Amb 
Sukhitashvili i Kakha Kintsurashvili. En un tranquil poble 
de províncies, una comunitat de Testimonis de Jehovà és 
atacada per un grup extremista. En ple conflicte, el món 
de Yana, la dona del líder de la comunitat, s’enfonsa lenta-
ment. La insatisfacció interior de Yana creix mentre lluita 
per trobar sentit als seus desitjos. Org.: Cine Club La Lloca

22  DISSABTE

AGRAMUNT
IOGA A L’ESPAI
De 10 matí a 2/4 de 12 migdia | Espai Guinovart | Amb el 
centre de ioga Espai Interior d’Agramunt. Sessió en famí-
lia: El despertar de l’alegria i la creativitat. Inscripcions a es-
paiguinovart.cat 
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22  DISSABTE

TÀRREGA

QUI TÉ POR DE 
VIRGINIA WOOLF?
DEL GRUP DE TEATRE BAT 
8 vespre | Teatre Ateneu | (Drama). 
Text d’Edward Albee i direcció de 
Gerard Bergalló. Clàssic contem-
porani d’Edward Albee, que va re-
bre molts aplaudiments al Teatre 
Ateneu el passat mes de febrer. 
Direcció de Gerard Bergalló. Re-
partiment: Vanessa Leiva, Gerard 
Bergalló, Laura Cera i Jaume Mora. La Martha i el Ramon s’esti-
men, s’odien i es necessiten. S’aboquen a aquest precipici amb 
un arsenal d’alcohol i la pràctica d’un pervers joc de sadomaso-
quisme emocional. Un joc de rols obert a altres parelles-víctima 
per afegir nous al·licients a una relació que funciona com una to-
xicomania. Un dels cims del teatre contemporani, obra del dra-
maturg Edward Albee, guanyador de tres premis Pulitzer. Org.: 
Grup de Teatre BAT. Aportació: 7 € · Carnet Jove: 5 € · Venda 
d’entrades a La Botiga del Museu (carrer Major, 11) i a les taquilles 
del Teatre Ateneu a partir d’una hora abans de la funció

NALEC

ESPECTACLE INFANTIL: 
SANT JORDI AMB IGUALTAT 
I HISTÈRIES UTERINES
2/4 de 6 tarda | Pista 
Poliesportiva | Espectacle par a 
majors de 3 anys. A continuació 
Histèries Uterines.

  26   DIMECRES

BELLPUIG
AULA BELLPUIG D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA 
7 tarda | Teatre Armengol | Conferència: «La transició que 
ens han amagat», a càrrec de Josep Maria Solé i Sabaté, 
llicenciat en Filosofia, Catedràtic en Història Contemporània 
per la Universitat de Barcelona

  DEL DIVENDRES 28 AL DIUMENGE 30

TÀRREGA
8è MERCAT DEL VEHICLE D’OCASIÓ
De 5 tarda a 8 vespre | Parc Esportiu | Més de 4.000 m2 d’expo-
sició. El públic hi trobarà més de 300 models de quilòmetre 0, 
gerència i seminous de les principals marques del sector

  28  DIVENDRES

TÀRREGA
Festival Embarrat CIRCUIT NÒMADA DE FIRATÀRRE-
GA: OBRA DE LA COMPANYIA RAWSCENOGRAPHY
7 tarda | 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

  29   DISSABTE

BELLPUIG
PREMI DE BELLES ARTS SANT JORDI
8 vespre | Convent de Sant Bartomeu | Acte de lliurament de 
premis de la 16a edició del Premi de Belles Arts Sant Jordi (art 
tridimensional) i inauguració de l’exposició de les obres finalis-
tes. L’acte comptarà amb l’actuació del trio de corda Dialogue, 
format per Jordi Armengol, Virgínia Sanagustín i Xavier Roig. 
Entrada lliure (fins a límit de l’aforament)

BELIANES
TALLER: «OBSERVACIÓ SOLAR»
11 matí | Plaça de la Marxa | A càrrec de Joan Pujol, d’Univers 
Quark. És un taller molt interactiu adreçat al públic familiar 

TALLER: «LES CEL·LES SOLARS GRAETZEL»
Plaça de la Marxa | A càrrec de Laia Roset, del Camp d’Apre-
nentatge de la Vall de Boí

TÀRREGA
INSPECCIÓ FLUVIAL DEL RIU L’ONDARA
10 del matí | Davant del Poliesportiu Municipal | Corresponent 
a la inspecció anual de primavera, coordinada pel Projecte 
Rius. Cal inscripció prèvia a gema.tarrega@gmail.com (places 
limitades). Org.: Grup d’Ecologia i Medi Ambient (GEMA)

 28  DIVENDRESS AL 30
TÀRREGA
INAUGURACIÓ DEL FESTIVAL EMBARRAT
6 tarda | Cal Trepat | Després d’un any d’impàs per l’afecta-
ció de la COVID-19, la creació contemporània torna a Tàrre-
ga amb una nova edició de l’Embarrat. Renovant enguany 
la seva aposta per la cultura, l’art i el pensament, la capital 
de l’Urgell convoca la setena edició de l’Embarrat entre el 

28 de maig i l’1 de juny. L’adveniment de la pandèmia ha 
fet visible, de cop i volta, una certa consciència generalitza-
da sobre la fragilitat de l’ésser humà. Aquesta vulnerabilitat 
—inherent a la vida— serà el punt de partida sobre el qual 
l’Embarrat constituirà la programació: el concepte un món 
fràgil. Org.: Festival Embarrat i Museu Trepat
Pel que fa a la part artística, i com cada any, l’organització 
convidarà un curador extern per confeccionar la part ex-
positiva i donar una visió nova, tant pel que fa al fet crea-
tiu com sobre el diàleg que les obres d’art mantenen cap a 
l’espai industrial i singular de Cal Trepat. Enguany el comis-
sari seleccionat és el lleidatà Jordi Antas, que juntament 
amb el director de l’Embarrat, Jesús Vilamajó, s’han encar-
regat de dissenyar l’exposició central i de seleccionar els sis 
artistes que hi participaran. L’Embarrat 2021 adoptarà el di-
vendres 28 i el dissabte 29 de maig un format més reduït i 
sense programació nocturna. 

El festival obrirà les portes amb la inauguració de l’exposi-
ció col·lectiva, «Un món fràgil», i la conferència «Anormali-
tat i vulnerabilitat», a càrrec d’Ingrid Guardiola i Marta Se-
garra, autores del llibre Fils: Cartes sobre el confinament, 
la vigilància i l’anormalitat. L’esdeveniment es clourà el 
dimarts 1. Més informació al web www.embarrat.org
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Consell Comarcal
de l’Urgell

AGRAMUNT

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

GUINOVART 
DESPRÉS 
DE GUINOVART 
21 març al 12 setembre

ALÈ 
Jordi Alcaraz
25 abril al 24 d’octubre

FUNDACIÓ PRIVADA GUILLEM VILADOT “LO PARDAL” 
Dijous i divendres 10 a 14 h i 15 a 19h | dissabte 10 a 14h
Visites: Tel. 973 390 718 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.

CRÒNICA D’UN PINTOR DE FRESCOS 
TÀRREGA –FLORÈNCIA 
de Josep Minguell
Del 22 d’abril al 16 de maig

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

ALQUIMIA FEMENINA 
MONIQUE VAN STEEN
A partir de 13 de maig

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 MORT, DIGNA I IL·LUSTRADA
A càrrec de l’entitat DMD - Dret a Morir Dignament - Catalunya 
Del 5 al 28 de maig

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

HALL CONSELL COMARCAL URGELL
10 al 13 Maig
Exposició DIVERSITAT FAMILIAR
Mostra de forma gràfica alguns dels formats de famílies 
que conformen les nostres llars. 
Les imatges són de la il·lustradora Marta Palou Mena

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), www.espaicompanys.cat, 
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
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