
    

 
 
SALUTACIÓ 

 

La Primavera ja és aquí…i la nostra Setmana 
Cultural també!!! 

Estem molt contents que un any més podem 
gaudir de una altra Setmana Cultural al nostre 
poble, ARTESA DE LLEIDA.  

Amb tot el nostre apreci i respecte, us hem 
preparat tallers, xerrades, música, esport...i 
moltes coses més!!! 

Esperem que gaudiu d’una molt bona setmana 
i que hi participeu amb tot allò que us pugui 
resultar interessant i us vingui de gust. 

Us hi esperem a tots/es!!! 

Una abraçada 
 

Joan i Yolanda 
Regidors de Cultura 
 

 

 

 

 

 

 



2/4 de 7 de la 

tarda 

 
 

 

 

Conferència del Dr. David 

Bueno i Torrens 
 
"El cervell aprenent: Què ens diu la neurociència s obre l'educació". 
 
Lloc:  Sala Teatre  

Preu:  Anticipada: 3€ fins al dia 16 d’abril 
Taquilla: 5€ 

Per poder assistir a la conferència cal fer prèviament la inscripció 
omplint el següent formulari: 

El codi Qr us porta al formulari. 

 
 
 

 

 

O bé cliqueu en aquest enllaç per anar al formulari: 

https://goo.gl/forms/mcoR6j9dn0yZrsn22 

 
 
Què és la neurociència? La neurociència ens ha permès entendre 
com funciona el cervell en molts aspectes del nostre dia a dia, un 
d’aquests és l’aprenentatge. Les emocions, la motivació, el plaer, la 
curiositat... en el naixement s’introdueixen en el funcionament instintiu 
del nostre cervell i esdevenen fonamentals en qualsevol procés 
d’ensenyament- aprenentatge. 
 
És un científic envoltat de preguntes: Com aprenem? Com pensa un 
adolescent? Quina és la millor edat per començar amb un segon 
idioma? Per què la música, la plàstica i l'educació física són tan 
importants?... 
 

2/4 DE 6 de la tarda 

12 del migdia 

2/4 de 10 del matí 

 

 

 

 

 
Taller amb fruita per a 

nens i nenes 

 

A càrrec del :  ”Taller de lletres ” amb  
la Saray 
Lloc:  Menjador Escola 
Inscripcions a l’Ajuntament  
         

 

 

 

 

 
Festival Escola Música 
Municipal (Dalcroze) 

 

     

Les veus en concert  
Viatge auditiu pel S. XX Els alumnes de cant de l’Escola de Música 
Municipal i els alumnes del Centre Dalcroze de Lleida uneixen les seves 
veus per oferir un concert ben especial. 

 

 

 

 

 

Caminada 
 

A càrrec de:   U.E. Superbé  -  Caminada pels diferents llocs del terme 
d’un recorregut d’uns 12 kms, en acabar hi haurà un petit refrigeri, pels 
caminadors i caminadores.    
Sortida  davant de l’Ajuntament  
 

Diumenge, 28 Abril 

Divendres, 26 d’Abril 

Dissabte, 27 Abril 



6 de la tarda 

5 de la tarda 

5 de la tarda 

 
 

Pel·lícula  

Robin Hood (Entrada Gratuïta) 

Lloc:  Sala Teatre  

  

 

 

 

 

 

Taller de pastissos  

  
 
A càrrec de: Rouyat Ben-Hommane el 
Qarbadani  
 
Lloc:  Menjador escola 

Inscripció a l’Ajuntament fins el dia 24 d’abril.  
 
 
 

 

 

 

 

 
Espectacle amb Fauna Salvatge   

 
A càrrec de: Zoo Pirineus 
Lloc: Sala Teatre 
 
• Zoo ve a casa nostra a 

Artesa de Lleida.  

• Una activitat  perfecta per despertar 
l‘interès del públic assistent. 

• El contacte amb els animals és una 
experiència profunda i deixa un rècord durador. 

Dilluns, 29 Abril 

Dimarts, 30 Abril 
7 de la tarda 

 

• Activitat desenvolupada amb la col·laboració del Departament d e 
Polítiques Mediambientals de GENCAT.  

• S’explica les normes de l’activitat i  començarà l’exhibició de vol. 
Al final de l'exhibició hi ha un torn per fer preguntes. 

• ANIMALS: Mussol banyut / Mussol comú / Òliba / Gamarús / Duc / 
Geneta / Fura / Xot 

 

• Contingut de l’activitat: 

– Observació 
– Caracterització dels sers vius: 
Nutrició, relació i reproducció. 
– Animals del nostre entorn – 
Classificació segons diferents 
criteris observables. 
– Responsabilitat cap els 
animals. 
– Característiques i 
comportaments dels animals per 
adaptar-se al medi. 

     

 

 

Xerrada “conviure amb 
l'esclerosis múltiple”  

 

Lloc:  Sala de plens Ajuntament. 

A càrrec de :  MÒNICA NIEVES, 
directora i neuropsicòloga del 
Centre Neurorehabilitador Miquel  

Martí i Pol de la Fundació Esclerosi 
Múltiple.  

 

 

 

 

 

 



6 de la tarda 

9 a 11del mati 

11 del MATí 

 

 

 

 

 

Spinning  

 

Coordinat per: Artesa Gym 

Lloc: Sala Teatre 

 

Pel·lícula 

Bohemian Rhapsody   

(Entrada Gratuïta) 

Lloc:  Sala Teatre  
 
 
 

 
 

 

 

 

 

Exhibició d’Animals cuidadors 
de persones 

A càrrec de :  l’associació ILERKAN. Per a tots els públics i especialment 

pels nens.  

Lloc:  Escola 

 

L’Associació Ilerkan està formada per un equip multidisciplinari de 
professionals de l’àmbit sanitari, educatiu i social que s’han format com a 
tècnics i experts en Intervencions Assistides amb Animals (IAA), 
concretament amb gossos, treballem sempre en equip i en xarxa. 
 

Dimecres, 1 Maig 

Dijous, 2 de Maig 

2/4 de 7 de la tarda 

8 de la tarda 

2/4 de 8 de la tarda 

8 de la tarda 
Xerrada “Endreça la teva vida 
amb hàbit saludable” 

 
A càrrec de: Professionals Atelier narratiu (duració 1 hora). 

Lloc:  Sala de Plens Ajuntament. 
 
 

 
 

 
Taller de Risoteràpia  
 

A càrrec de : Dúnia Carulla 

Lloc:  Sala de plens de l’Ajuntament 

 
Un taller per desconnectar, on profunditzaràs amb tu mateix i connectaràs amb la 
teva capacitat de sentir i de connectar amb les teves emocions a través de 
l’expressió corporal, música, joc teatral...creant un espai on el riure serà el resultat 
per sentir-te millor. 

 
Concert de l’Intèrpret 

 

Concert de l’Orquestra Simfònica de l’Intèrpret. 

Lloc:  Sala del Teatre 

 
 
Masterclass de Zumba 
 

A càrrec de :  de Josep Rebull 

Lloc: Pavelló 

 

 

 

 

Divendres, 3 Maig 



10 de la nit 

7 de la tarda 

A continuació 

A continuació 

nit 

 

 
 
Berenar Popular  
 

Lloc:  Plaça Albízies 

                                                          
 

 

 

Sortida itinerant de l’obra de 
teatre “WITCHIN”  

 

Desde la plaça Albizies pels carrers del 
Poble 
Kabitha, Kena i Kibby són tres bruixes 
que s’han cansat de ser esclaves de la 
figura autoritària que les oprimeix: 
Makkú, un gat de grans dimensions 
que sempre se’n surt amb la seva.  
 

 
Actuació del Pardal 
Roquer, versió acústica 

Lloc:  Sala teatre 
 
Autor i compositor del nostre himne, "Soc de 
l'Oest".  

 
Actuació musical, pel duet 
format per Gemma Olomí i 
Raquel Herrera  
 
 

Dissabte, 4 Maig 

2/4 de l’1 del migdia  

11 del matí 

2 de la tarda 

 
 

 

 

 

Caramelles - Coral de Juneda 
 

Caramelles en homenatge a Camil Bonet 
 

Carrers del recorregut :  

Inici al c. Gallart:        11:00h. 

Plaça de l’Església:     11:15h.  

Plaça Major:                11:30h. 

c. Sant Ramon:           11:45h.  

c. Hortes:                     12:00h. 

Plaça Albízies:             12:15h. 

Pavelló:                        12:30h. 

 

 

 

Sardanes  
 

Ballada de Sardanes amb la: 

Cobla Contemporània 

Lloc:  Pavelló 
 

 
  Dinar popular   

 
Lloc:  Sala teatre 
 
Per tothom que vulgui compartir el dinar amb 
els sardanistes. 
Per apuntar-se al dinar podeu anar a les 
oficines de LA CAIXA o BBVA pel preu de 11 
euros i recollir el tiquet a les oficines 
municipals, fins el dia 2 de maig. 

 

Diumenge, 5 Maig 



6 de la tarda 

¾ de 5 de la tarda 

 

Rebuda “ULTRA 
CLEAN MARATHON”   

 
Hora :  ¾ de 5 de la tarda 
Lloc: Davant de la Sala del Teatre 
 
 
La segona edició de la “Ultra Clean Marathon” enguany ens passa la 1a 
edició per la nostra població, on ciclistes  faran una ruta circular que 
transcorrerà 700 km per zones d’alt valor paisatgístic i natural de 
Catalunya. 

 

Pel·lícula de cine mut   

A càrrec de:   

Carles Robert, pianista     i    Miquel Àngel Marín , clarinet 

 

 

 

 

Posen música a la pel.lícula “ The Cameraman”  de Buster Keaton 

 

 

 

UNA JOIA DEL CINEMA MUT... DIVERTIDÍSSIMA!! 

L'última pel.lícula muda d'en Buster Keaton és també el primer film que va realitzar 
per a l’MGM. Durant anys, aquesta companyia va fer servir The Cameraman, amb 
tocs de romanticisme i escenes absolutament delirants 
En Luke Shannon és un fotògraf que treballa pels carrers de Nova York acompanyat d’un 
mico petit. S’enamora d’una telefonista d’una companyia de noticiaris cinematogràfics i, 
per estar--‐hi a prop, es converteix en operador de cinema, cercant amb la seva càmera 
una bona notícia. 
Apta per a tots els públics 

Direcció: Edward Sedgwick          Any: 1928 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

                  

AJUNTAMENT ARTESA DE LLEIDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CULTURA I FESTES 
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La Primavera ja és aquí…i la nostra Setmana 
Cultural també!!! 

Estem molt contents que un any més podem 
gaudir de una altra Setmana Cultural al nostre 
poble, ARTESA DE LLEIDA.  

Amb tot el nostre apreci i respecte, us hem 
preparat tallers, xerrades, música, esport...i 
moltes coses més!!! 

Esperem que gaudiu d’una molt bona setmana 
i que hi participeu amb tot allò que us pugui 
resultar interessant i us vingui de gust. 

Us hi esperem a tots/es!!! 

Una abraçada 
 

Joan i Yolanda 
Regidors de Cultura 
 

 

 

 

 

 

 



2/4 de 7 de la 

tarda 

 
 

 

 

Conferència del Dr. David 

Bueno i Torrens 
 
"El cervell aprenent: Què ens diu la neurociència s obre l'educació". 
 
Lloc:  Sala Teatre  

Preu:  Anticipada: 3€ fins al dia 16 d’abril 
Taquilla: 5€ 

Per poder assistir a la conferència cal fer prèviament la inscripció 
omplint el següent formulari: 

El codi Qr us porta al formulari. 

 
 
 

 

 

O bé cliqueu en aquest enllaç per anar al formulari: 

https://goo.gl/forms/mcoR6j9dn0yZrsn22 

 
 
Què és la neurociència? La neurociència ens ha permès entendre 
com funciona el cervell en molts aspectes del nostre dia a dia, un 
d’aquests és l’aprenentatge. Les emocions, la motivació, el plaer, la 
curiositat... en el naixement s’introdueixen en el funcionament instintiu 
del nostre cervell i esdevenen fonamentals en qualsevol procés 
d’ensenyament- aprenentatge. 
 
És un científic envoltat de preguntes: Com aprenem? Com pensa un 
adolescent? Quina és la millor edat per començar amb un segon 
idioma? Per què la música, la plàstica i l'educació física són tan 
importants?... 
 

2/4 DE 6 de la tarda 

12 del migdia 

2/4 de 10 del matí 

 

 

 

 

 
Taller amb fruita per a 

nens i nenes 

 

A càrrec del :  ”Taller de lletres ” amb  
la Saray 
Lloc:  Menjador Escola 
Inscripcions a l’Ajuntament  
         

 

 

 

 

 
Festival Escola Música 
Municipal (Dalcroze) 

 

     

Les veus en concert  
Viatge auditiu pel S. XX Els alumnes de cant de l’Escola de Música 
Municipal i els alumnes del Centre Dalcroze de Lleida uneixen les seves 
veus per oferir un concert ben especial. 

 

 

 

 

 

Caminada 
 

A càrrec de:   U.E. Superbé  -  Caminada pels diferents llocs del terme 
d’un recorregut d’uns 12 kms, en acabar hi haurà un petit refrigeri, pels 
caminadors i caminadores.    
Sortida  davant de l’Ajuntament  
 

Diumenge, 28 Abril 

Divendres, 26 d’Abril 

Dissabte, 27 Abril 



6 de la tarda 

5 de la tarda 

5 de la tarda 

 
 

Pel·lícula  

Robin Hood (Entrada Gratuïta) 

Lloc:  Sala Teatre  

  

 

 

 

 

 

Taller de pastissos  

  
 
A càrrec de: Rouyat Ben-Hommane el 
Qarbadani  
 
Lloc:  Menjador escola 

Inscripció a l’Ajuntament fins el dia 24 d’abril.  
 
 
 

 

 

 

 

 
Espectacle amb Fauna Salvatge   

 
A càrrec de: Zoo Pirineus 
Lloc: Sala Teatre 
 
• Zoo ve a casa nostra a 

Artesa de Lleida.  

• Una activitat  perfecta per despertar 
l‘interès del públic assistent. 

• El contacte amb els animals és una 
experiència profunda i deixa un rècord durador. 

Dilluns, 29 Abril 

Dimarts, 30 Abril 
7 de la tarda 

 

• Activitat desenvolupada amb la col·laboració del Departament d e 
Polítiques Mediambientals de GENCAT.  

• S’explica les normes de l’activitat i  començarà l’exhibició de vol. 
Al final de l'exhibició hi ha un torn per fer preguntes. 

• ANIMALS: Mussol banyut / Mussol comú / Òliba / Gamarús / Duc / 
Geneta / Fura / Xot 

 

• Contingut de l’activitat: 

– Observació 
– Caracterització dels sers vius: 
Nutrició, relació i reproducció. 
– Animals del nostre entorn – 
Classificació segons diferents 
criteris observables. 
– Responsabilitat cap els 
animals. 
– Característiques i 
comportaments dels animals per 
adaptar-se al medi. 

     

 

 

Xerrada “conviure amb 
l'esclerosis múltiple”  

 

Lloc:  Sala de plens Ajuntament. 

A càrrec de :  MÒNICA NIEVES, 
directora i neuropsicòloga del 
Centre Neurorehabilitador Miquel  

Martí i Pol de la Fundació Esclerosi 
Múltiple.  

 

 

 

 

 

 



6 de la tarda 

9 a 11del mati 

11 del MATí 
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Coordinat per: Artesa Gym 

Lloc: Sala Teatre 
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Bohemian Rhapsody   

(Entrada Gratuïta) 

Lloc:  Sala Teatre  
 
 
 

 
 

 

 

 

 

Exhibició d’Animals cuidadors 
de persones 

A càrrec de :  l’associació ILERKAN. Per a tots els públics i especialment 

pels nens.  

Lloc:  Escola 

 

L’Associació Ilerkan està formada per un equip multidisciplinari de 
professionals de l’àmbit sanitari, educatiu i social que s’han format com a 
tècnics i experts en Intervencions Assistides amb Animals (IAA), 
concretament amb gossos, treballem sempre en equip i en xarxa. 
 

Dimecres, 1 Maig 

Dijous, 2 de Maig 

2/4 de 7 de la tarda 

8 de la tarda 

2/4 de 8 de la tarda 

8 de la tarda 
Xerrada “Endreça la teva vida 
amb hàbit saludable” 

 
A càrrec de: Professionals Atelier narratiu (duració 1 hora). 

Lloc:  Sala de Plens Ajuntament. 
 
 

 
 

 
Taller de Risoteràpia  
 

A càrrec de : Dúnia Carulla 

Lloc:  Sala de plens de l’Ajuntament 

 
Un taller per desconnectar, on profunditzaràs amb tu mateix i connectaràs amb la 
teva capacitat de sentir i de connectar amb les teves emocions a través de 
l’expressió corporal, música, joc teatral...creant un espai on el riure serà el resultat 
per sentir-te millor. 

 
Concert de l’Intèrpret 

 

Concert de l’Orquestra Simfònica de l’Intèrpret. 

Lloc:  Sala del Teatre 

 
 
Masterclass de Zumba 
 

A càrrec de :  de Josep Rebull 

Lloc: Pavelló 

 

 

 

 

Divendres, 3 Maig 



10 de la nit 

7 de la tarda 

A continuació 

A continuació 

nit 

 

 
 
Berenar Popular  
 

Lloc:  Plaça Albízies 

                                                          
 

 

 

Sortida itinerant de l’obra de 
teatre “WITCHIN”  

 

Desde la plaça Albizies pels carrers del 
Poble 
Kabitha, Kena i Kibby són tres bruixes 
que s’han cansat de ser esclaves de la 
figura autoritària que les oprimeix: 
Makkú, un gat de grans dimensions 
que sempre se’n surt amb la seva.  
 

 
Actuació del Pardal 
Roquer, versió acústica 

Lloc:  Sala teatre 
 
Autor i compositor del nostre himne, "Soc de 
l'Oest".  

 
Actuació musical, pel duet 
format per Gemma Olomí i 
Raquel Herrera  
 
 

Dissabte, 4 Maig 

2/4 de l’1 del migdia  

11 del matí 

2 de la tarda 
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c. Sant Ramon:           11:45h.  
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Plaça Albízies:             12:15h. 

Pavelló:                        12:30h. 

 

 

 

Sardanes  
 

Ballada de Sardanes amb la: 

Cobla Contemporània 

Lloc:  Pavelló 
 

 
  Dinar popular   

 
Lloc:  Sala teatre 
 
Per tothom que vulgui compartir el dinar amb 
els sardanistes. 
Per apuntar-se al dinar podeu anar a les 
oficines de LA CAIXA o BBVA pel preu de 11 
euros i recollir el tiquet a les oficines 
municipals, fins el dia 2 de maig. 

 

Diumenge, 5 Maig 



6 de la tarda 

¾ de 5 de la tarda 

 

Rebuda “ULTRA 
CLEAN MARATHON”   

 
Hora :  ¾ de 5 de la tarda 
Lloc: Davant de la Sala del Teatre 
 
 
La segona edició de la “Ultra Clean Marathon” enguany ens passa la 1a 
edició per la nostra població, on ciclistes  faran una ruta circular que 
transcorrerà 700 km per zones d’alt valor paisatgístic i natural de 
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Pel·lícula de cine mut   

A càrrec de:   

Carles Robert, pianista     i    Miquel Àngel Marín , clarinet 

 

 

 

 

Posen música a la pel.lícula “ The Cameraman”  de Buster Keaton 

 

 

 

UNA JOIA DEL CINEMA MUT... DIVERTIDÍSSIMA!! 

L'última pel.lícula muda d'en Buster Keaton és també el primer film que va realitzar 
per a l’MGM. Durant anys, aquesta companyia va fer servir The Cameraman, amb 
tocs de romanticisme i escenes absolutament delirants 
En Luke Shannon és un fotògraf que treballa pels carrers de Nova York acompanyat d’un 
mico petit. S’enamora d’una telefonista d’una companyia de noticiaris cinematogràfics i, 
per estar--‐hi a prop, es converteix en operador de cinema, cercant amb la seva càmera 
una bona notícia. 
Apta per a tots els públics 

Direcció: Edward Sedgwick          Any: 1928 
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Esperem que gaudiu d’una molt bona setmana 
i que hi participeu amb tot allò que us pugui 
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com funciona el cervell en molts aspectes del nostre dia a dia, un 
d’aquests és l’aprenentatge. Les emocions, la motivació, el plaer, la 
curiositat... en el naixement s’introdueixen en el funcionament instintiu 
del nostre cervell i esdevenen fonamentals en qualsevol procés 
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És un científic envoltat de preguntes: Com aprenem? Com pensa un 
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A càrrec de:   U.E. Superbé  -  Caminada pels diferents llocs del terme 
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• S’explica les normes de l’activitat i  començarà l’exhibició de vol. 
Al final de l'exhibició hi ha un torn per fer preguntes. 

• ANIMALS: Mussol banyut / Mussol comú / Òliba / Gamarús / Duc / 
Geneta / Fura / Xot 

 

• Contingut de l’activitat: 

– Observació 
– Caracterització dels sers vius: 
Nutrició, relació i reproducció. 
– Animals del nostre entorn – 
Classificació segons diferents 
criteris observables. 
– Responsabilitat cap els 
animals. 
– Característiques i 
comportaments dels animals per 
adaptar-se al medi. 

     

 

 

Xerrada “conviure amb 
l'esclerosis múltiple”  

 

Lloc:  Sala de plens Ajuntament. 

A càrrec de :  MÒNICA NIEVES, 
directora i neuropsicòloga del 
Centre Neurorehabilitador Miquel  

Martí i Pol de la Fundació Esclerosi 
Múltiple.  

 

 

 

 

 

 



6 de la tarda 

9 a 11del mati 

11 del MATí 

 

 

 

 

 

Spinning  

 

Coordinat per: Artesa Gym 

Lloc: Sala Teatre 

 

Pel·lícula 

Bohemian Rhapsody   

(Entrada Gratuïta) 

Lloc:  Sala Teatre  
 
 
 

 
 

 

 

 

 

Exhibició d’Animals cuidadors 
de persones 

A càrrec de :  l’associació ILERKAN. Per a tots els públics i especialment 

pels nens.  

Lloc:  Escola 

 

L’Associació Ilerkan està formada per un equip multidisciplinari de 
professionals de l’àmbit sanitari, educatiu i social que s’han format com a 
tècnics i experts en Intervencions Assistides amb Animals (IAA), 
concretament amb gossos, treballem sempre en equip i en xarxa. 
 

Dimecres, 1 Maig 

Dijous, 2 de Maig 

2/4 de 7 de la tarda 

8 de la tarda 

2/4 de 8 de la tarda 

8 de la tarda 
Xerrada “Endreça la teva vida 
amb hàbit saludable” 

 
A càrrec de: Professionals Atelier narratiu (duració 1 hora). 

Lloc:  Sala de Plens Ajuntament. 
 
 

 
 

 
Taller de Risoteràpia  
 

A càrrec de : Dúnia Carulla 

Lloc:  Sala de plens de l’Ajuntament 

 
Un taller per desconnectar, on profunditzaràs amb tu mateix i connectaràs amb la 
teva capacitat de sentir i de connectar amb les teves emocions a través de 
l’expressió corporal, música, joc teatral...creant un espai on el riure serà el resultat 
per sentir-te millor. 

 
Concert de l’Intèrpret 

 

Concert de l’Orquestra Simfònica de l’Intèrpret. 

Lloc:  Sala del Teatre 

 
 
Masterclass de Zumba 
 

A càrrec de :  de Josep Rebull 

Lloc: Pavelló 

 

 

 

 

Divendres, 3 Maig 



10 de la nit 

7 de la tarda 

A continuació 

A continuació 

nit 

 

 
 
Berenar Popular  
 

Lloc:  Plaça Albízies 

                                                          
 

 

 

Sortida itinerant de l’obra de 
teatre “WITCHIN”  

 

Desde la plaça Albizies pels carrers del 
Poble 
Kabitha, Kena i Kibby són tres bruixes 
que s’han cansat de ser esclaves de la 
figura autoritària que les oprimeix: 
Makkú, un gat de grans dimensions 
que sempre se’n surt amb la seva.  
 

 
Actuació del Pardal 
Roquer, versió acústica 

Lloc:  Sala teatre 
 
Autor i compositor del nostre himne, "Soc de 
l'Oest".  

 
Actuació musical, pel duet 
format per Gemma Olomí i 
Raquel Herrera  
 
 

Dissabte, 4 Maig 

2/4 de l’1 del migdia  

11 del matí 

2 de la tarda 

 
 

 

 

 

Caramelles - Coral de Juneda 
 

Caramelles en homenatge a Camil Bonet 
 

Carrers del recorregut :  

Inici al c. Gallart:        11:00h. 

Plaça de l’Església:     11:15h.  

Plaça Major:                11:30h. 

c. Sant Ramon:           11:45h.  

c. Hortes:                     12:00h. 

Plaça Albízies:             12:15h. 

Pavelló:                        12:30h. 

 

 

 

Sardanes  
 

Ballada de Sardanes amb la: 

Cobla Contemporània 

Lloc:  Pavelló 
 

 
  Dinar popular   

 
Lloc:  Sala teatre 
 
Per tothom que vulgui compartir el dinar amb 
els sardanistes. 
Per apuntar-se al dinar podeu anar a les 
oficines de LA CAIXA o BBVA pel preu de 11 
euros i recollir el tiquet a les oficines 
municipals, fins el dia 2 de maig. 

 

Diumenge, 5 Maig 



6 de la tarda 

¾ de 5 de la tarda 

 

Rebuda “ULTRA 
CLEAN MARATHON”   

 
Hora :  ¾ de 5 de la tarda 
Lloc: Davant de la Sala del Teatre 
 
 
La segona edició de la “Ultra Clean Marathon” enguany ens passa la 1a 
edició per la nostra població, on ciclistes  faran una ruta circular que 
transcorrerà 700 km per zones d’alt valor paisatgístic i natural de 
Catalunya. 

 

Pel·lícula de cine mut   

A càrrec de:   

Carles Robert, pianista     i    Miquel Àngel Marín , clarinet 

 

 

 

 

Posen música a la pel.lícula “ The Cameraman”  de Buster Keaton 

 

 

 

UNA JOIA DEL CINEMA MUT... DIVERTIDÍSSIMA!! 

L'última pel.lícula muda d'en Buster Keaton és també el primer film que va realitzar 
per a l’MGM. Durant anys, aquesta companyia va fer servir The Cameraman, amb 
tocs de romanticisme i escenes absolutament delirants 
En Luke Shannon és un fotògraf que treballa pels carrers de Nova York acompanyat d’un 
mico petit. S’enamora d’una telefonista d’una companyia de noticiaris cinematogràfics i, 
per estar--‐hi a prop, es converteix en operador de cinema, cercant amb la seva càmera 
una bona notícia. 
Apta per a tots els públics 

Direcció: Edward Sedgwick          Any: 1928 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

                  

AJUNTAMENT ARTESA DE LLEIDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CULTURA I FESTES 



    

 
 
SALUTACIÓ 

 

La Primavera ja és aquí…i la nostra Setmana 
Cultural també!!! 

Estem molt contents que un any més podem 
gaudir de una altra Setmana Cultural al nostre 
poble, ARTESA DE LLEIDA.  

Amb tot el nostre apreci i respecte, us hem 
preparat tallers, xerrades, música, esport...i 
moltes coses més!!! 

Esperem que gaudiu d’una molt bona setmana 
i que hi participeu amb tot allò que us pugui 
resultar interessant i us vingui de gust. 

Us hi esperem a tots/es!!! 

Una abraçada 
 

Joan i Yolanda 
Regidors de Cultura 
 

 

 

 

 

 

 



2/4 de 7 de la 

tarda 

 
 

 

 

Conferència del Dr. David 

Bueno i Torrens 
 
"El cervell aprenent: Què ens diu la neurociència s obre l'educació". 
 
Lloc:  Sala Teatre  

Preu:  Anticipada: 3€ fins al dia 16 d’abril 
Taquilla: 5€ 

Per poder assistir a la conferència cal fer prèviament la inscripció 
omplint el següent formulari: 

El codi Qr us porta al formulari. 

 
 
 

 

 

O bé cliqueu en aquest enllaç per anar al formulari: 

https://goo.gl/forms/mcoR6j9dn0yZrsn22 

 
 
Què és la neurociència? La neurociència ens ha permès entendre 
com funciona el cervell en molts aspectes del nostre dia a dia, un 
d’aquests és l’aprenentatge. Les emocions, la motivació, el plaer, la 
curiositat... en el naixement s’introdueixen en el funcionament instintiu 
del nostre cervell i esdevenen fonamentals en qualsevol procés 
d’ensenyament- aprenentatge. 
 
És un científic envoltat de preguntes: Com aprenem? Com pensa un 
adolescent? Quina és la millor edat per començar amb un segon 
idioma? Per què la música, la plàstica i l'educació física són tan 
importants?... 
 

2/4 DE 6 de la tarda 

12 del migdia 

2/4 de 10 del matí 

 

 

 

 

 
Taller amb fruita per a 

nens i nenes 

 

A càrrec del :  ”Taller de lletres ” amb  
la Saray 
Lloc:  Menjador Escola 
Inscripcions a l’Ajuntament  
         

 

 

 

 

 
Festival Escola Música 
Municipal (Dalcroze) 

 

     

Les veus en concert  
Viatge auditiu pel S. XX Els alumnes de cant de l’Escola de Música 
Municipal i els alumnes del Centre Dalcroze de Lleida uneixen les seves 
veus per oferir un concert ben especial. 

 

 

 

 

 

Caminada 
 

A càrrec de:   U.E. Superbé  -  Caminada pels diferents llocs del terme 
d’un recorregut d’uns 12 kms, en acabar hi haurà un petit refrigeri, pels 
caminadors i caminadores.    
Sortida  davant de l’Ajuntament  
 

Diumenge, 28 Abril 

Divendres, 26 d’Abril 

Dissabte, 27 Abril 



6 de la tarda 

5 de la tarda 

5 de la tarda 

 
 

Pel·lícula  

Robin Hood (Entrada Gratuïta) 

Lloc:  Sala Teatre  

  

 

 

 

 

 

Taller de pastissos  

  
 
A càrrec de: Rouyat Ben-Hommane el 
Qarbadani  
 
Lloc:  Menjador escola 

Inscripció a l’Ajuntament fins el dia 24 d’abril.  
 
 
 

 

 

 

 

 
Espectacle amb Fauna Salvatge   

 
A càrrec de: Zoo Pirineus 
Lloc: Sala Teatre 
 
• Zoo ve a casa nostra a 

Artesa de Lleida.  

• Una activitat  perfecta per despertar 
l‘interès del públic assistent. 

• El contacte amb els animals és una 
experiència profunda i deixa un rècord durador. 

Dilluns, 29 Abril 

Dimarts, 30 Abril 
7 de la tarda 

 

• Activitat desenvolupada amb la col·laboració del Departament d e 
Polítiques Mediambientals de GENCAT.  

• S’explica les normes de l’activitat i  començarà l’exhibició de vol. 
Al final de l'exhibició hi ha un torn per fer preguntes. 

• ANIMALS: Mussol banyut / Mussol comú / Òliba / Gamarús / Duc / 
Geneta / Fura / Xot 

 

• Contingut de l’activitat: 

– Observació 
– Caracterització dels sers vius: 
Nutrició, relació i reproducció. 
– Animals del nostre entorn – 
Classificació segons diferents 
criteris observables. 
– Responsabilitat cap els 
animals. 
– Característiques i 
comportaments dels animals per 
adaptar-se al medi. 

     

 

 

Xerrada “conviure amb 
l'esclerosis múltiple”  

 

Lloc:  Sala de plens Ajuntament. 

A càrrec de :  MÒNICA NIEVES, 
directora i neuropsicòloga del 
Centre Neurorehabilitador Miquel  

Martí i Pol de la Fundació Esclerosi 
Múltiple.  

 

 

 

 

 

 



6 de la tarda 

9 a 11del mati 

11 del MATí 

 

 

 

 

 

Spinning  

 

Coordinat per: Artesa Gym 

Lloc: Sala Teatre 

 

Pel·lícula 

Bohemian Rhapsody   

(Entrada Gratuïta) 

Lloc:  Sala Teatre  
 
 
 

 
 

 

 

 

 

Exhibició d’Animals cuidadors 
de persones 

A càrrec de :  l’associació ILERKAN. Per a tots els públics i especialment 

pels nens.  

Lloc:  Escola 

 

L’Associació Ilerkan està formada per un equip multidisciplinari de 
professionals de l’àmbit sanitari, educatiu i social que s’han format com a 
tècnics i experts en Intervencions Assistides amb Animals (IAA), 
concretament amb gossos, treballem sempre en equip i en xarxa. 
 

Dimecres, 1 Maig 

Dijous, 2 de Maig 

2/4 de 7 de la tarda 

8 de la tarda 

2/4 de 8 de la tarda 

8 de la tarda 
Xerrada “Endreça la teva vida 
amb hàbit saludable” 

 
A càrrec de: Professionals Atelier narratiu (duració 1 hora). 

Lloc:  Sala de Plens Ajuntament. 
 
 

 
 

 
Taller de Risoteràpia  
 

A càrrec de : Dúnia Carulla 

Lloc:  Sala de plens de l’Ajuntament 

 
Un taller per desconnectar, on profunditzaràs amb tu mateix i connectaràs amb la 
teva capacitat de sentir i de connectar amb les teves emocions a través de 
l’expressió corporal, música, joc teatral...creant un espai on el riure serà el resultat 
per sentir-te millor. 

 
Concert de l’Intèrpret 

 

Concert de l’Orquestra Simfònica de l’Intèrpret. 

Lloc:  Sala del Teatre 

 
 
Masterclass de Zumba 
 

A càrrec de :  de Josep Rebull 

Lloc: Pavelló 

 

 

 

 

Divendres, 3 Maig 



10 de la nit 

7 de la tarda 

A continuació 

A continuació 

nit 

 

 
 
Berenar Popular  
 

Lloc:  Plaça Albízies 

                                                          
 

 

 

Sortida itinerant de l’obra de 
teatre “WITCHIN”  

 

Desde la plaça Albizies pels carrers del 
Poble 
Kabitha, Kena i Kibby són tres bruixes 
que s’han cansat de ser esclaves de la 
figura autoritària que les oprimeix: 
Makkú, un gat de grans dimensions 
que sempre se’n surt amb la seva.  
 

 
Actuació del Pardal 
Roquer, versió acústica 

Lloc:  Sala teatre 
 
Autor i compositor del nostre himne, "Soc de 
l'Oest".  

 
Actuació musical, pel duet 
format per Gemma Olomí i 
Raquel Herrera  
 
 

Dissabte, 4 Maig 

2/4 de l’1 del migdia  

11 del matí 

2 de la tarda 

 
 

 

 

 

Caramelles - Coral de Juneda 
 

Caramelles en homenatge a Camil Bonet 
 

Carrers del recorregut :  

Inici al c. Gallart:        11:00h. 

Plaça de l’Església:     11:15h.  

Plaça Major:                11:30h. 

c. Sant Ramon:           11:45h.  

c. Hortes:                     12:00h. 

Plaça Albízies:             12:15h. 

Pavelló:                        12:30h. 

 

 

 

Sardanes  
 

Ballada de Sardanes amb la: 

Cobla Contemporània 

Lloc:  Pavelló 
 

 
  Dinar popular   

 
Lloc:  Sala teatre 
 
Per tothom que vulgui compartir el dinar amb 
els sardanistes. 
Per apuntar-se al dinar podeu anar a les 
oficines de LA CAIXA o BBVA pel preu de 11 
euros i recollir el tiquet a les oficines 
municipals, fins el dia 2 de maig. 

 

Diumenge, 5 Maig 



6 de la tarda 

¾ de 5 de la tarda 

 

Rebuda “ULTRA 
CLEAN MARATHON”   

 
Hora :  ¾ de 5 de la tarda 
Lloc: Davant de la Sala del Teatre 
 
 
La segona edició de la “Ultra Clean Marathon” enguany ens passa la 1a 
edició per la nostra població, on ciclistes  faran una ruta circular que 
transcorrerà 700 km per zones d’alt valor paisatgístic i natural de 
Catalunya. 

 

Pel·lícula de cine mut   

A càrrec de:   

Carles Robert, pianista     i    Miquel Àngel Marín , clarinet 

 

 

 

 

Posen música a la pel.lícula “ The Cameraman”  de Buster Keaton 

 

 

 

UNA JOIA DEL CINEMA MUT... DIVERTIDÍSSIMA!! 

L'última pel.lícula muda d'en Buster Keaton és també el primer film que va realitzar 
per a l’MGM. Durant anys, aquesta companyia va fer servir The Cameraman, amb 
tocs de romanticisme i escenes absolutament delirants 
En Luke Shannon és un fotògraf que treballa pels carrers de Nova York acompanyat d’un 
mico petit. S’enamora d’una telefonista d’una companyia de noticiaris cinematogràfics i, 
per estar--‐hi a prop, es converteix en operador de cinema, cercant amb la seva càmera 
una bona notícia. 
Apta per a tots els públics 

Direcció: Edward Sedgwick          Any: 1928 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

                  

AJUNTAMENT ARTESA DE LLEIDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CULTURA I FESTES 



    

 
 
SALUTACIÓ 

 

La Primavera ja és aquí…i la nostra Setmana 
Cultural també!!! 

Estem molt contents que un any més podem 
gaudir de una altra Setmana Cultural al nostre 
poble, ARTESA DE LLEIDA.  

Amb tot el nostre apreci i respecte, us hem 
preparat tallers, xerrades, música, esport...i 
moltes coses més!!! 

Esperem que gaudiu d’una molt bona setmana 
i que hi participeu amb tot allò que us pugui 
resultar interessant i us vingui de gust. 

Us hi esperem a tots/es!!! 

Una abraçada 
 

Joan i Yolanda 
Regidors de Cultura 
 

 

 

 

 

 

 



2/4 de 7 de la 

tarda 

 
 

 

 

Conferència del Dr. David 

Bueno i Torrens 
 
"El cervell aprenent: Què ens diu la neurociència s obre l'educació". 
 
Lloc:  Sala Teatre  

Preu:  Anticipada: 3€ fins al dia 16 d’abril 
Taquilla: 5€ 

Per poder assistir a la conferència cal fer prèviament la inscripció 
omplint el següent formulari: 

El codi Qr us porta al formulari. 

 
 
 

 

 

O bé cliqueu en aquest enllaç per anar al formulari: 

https://goo.gl/forms/mcoR6j9dn0yZrsn22 

 
 
Què és la neurociència? La neurociència ens ha permès entendre 
com funciona el cervell en molts aspectes del nostre dia a dia, un 
d’aquests és l’aprenentatge. Les emocions, la motivació, el plaer, la 
curiositat... en el naixement s’introdueixen en el funcionament instintiu 
del nostre cervell i esdevenen fonamentals en qualsevol procés 
d’ensenyament- aprenentatge. 
 
És un científic envoltat de preguntes: Com aprenem? Com pensa un 
adolescent? Quina és la millor edat per començar amb un segon 
idioma? Per què la música, la plàstica i l'educació física són tan 
importants?... 
 

2/4 DE 6 de la tarda 

12 del migdia 

2/4 de 10 del matí 

 

 

 

 

 
Taller amb fruita per a 

nens i nenes 

 

A càrrec del :  ”Taller de lletres ” amb  
la Saray 
Lloc:  Menjador Escola 
Inscripcions a l’Ajuntament  
         

 

 

 

 

 
Festival Escola Música 
Municipal (Dalcroze) 

 

     

Les veus en concert  
Viatge auditiu pel S. XX Els alumnes de cant de l’Escola de Música 
Municipal i els alumnes del Centre Dalcroze de Lleida uneixen les seves 
veus per oferir un concert ben especial. 

 

 

 

 

 

Caminada 
 

A càrrec de:   U.E. Superbé  -  Caminada pels diferents llocs del terme 
d’un recorregut d’uns 12 kms, en acabar hi haurà un petit refrigeri, pels 
caminadors i caminadores.    
Sortida  davant de l’Ajuntament  
 

Diumenge, 28 Abril 

Divendres, 26 d’Abril 

Dissabte, 27 Abril 



6 de la tarda 

5 de la tarda 

5 de la tarda 

 
 

Pel·lícula  

Robin Hood (Entrada Gratuïta) 

Lloc:  Sala Teatre  

  

 

 

 

 

 

Taller de pastissos  

  
 
A càrrec de: Rouyat Ben-Hommane el 
Qarbadani  
 
Lloc:  Menjador escola 

Inscripció a l’Ajuntament fins el dia 24 d’abril.  
 
 
 

 

 

 

 

 
Espectacle amb Fauna Salvatge   

 
A càrrec de: Zoo Pirineus 
Lloc: Sala Teatre 
 
• Zoo ve a casa nostra a 

Artesa de Lleida.  

• Una activitat  perfecta per despertar 
l‘interès del públic assistent. 

• El contacte amb els animals és una 
experiència profunda i deixa un rècord durador. 

Dilluns, 29 Abril 

Dimarts, 30 Abril 
7 de la tarda 

 

• Activitat desenvolupada amb la col·laboració del Departament d e 
Polítiques Mediambientals de GENCAT.  

• S’explica les normes de l’activitat i  començarà l’exhibició de vol. 
Al final de l'exhibició hi ha un torn per fer preguntes. 

• ANIMALS: Mussol banyut / Mussol comú / Òliba / Gamarús / Duc / 
Geneta / Fura / Xot 

 

• Contingut de l’activitat: 

– Observació 
– Caracterització dels sers vius: 
Nutrició, relació i reproducció. 
– Animals del nostre entorn – 
Classificació segons diferents 
criteris observables. 
– Responsabilitat cap els 
animals. 
– Característiques i 
comportaments dels animals per 
adaptar-se al medi. 

     

 

 

Xerrada “conviure amb 
l'esclerosis múltiple”  

 

Lloc:  Sala de plens Ajuntament. 

A càrrec de :  MÒNICA NIEVES, 
directora i neuropsicòloga del 
Centre Neurorehabilitador Miquel  

Martí i Pol de la Fundació Esclerosi 
Múltiple.  

 

 

 

 

 

 



6 de la tarda 

9 a 11del mati 

11 del MATí 

 

 

 

 

 

Spinning  

 

Coordinat per: Artesa Gym 

Lloc: Sala Teatre 

 

Pel·lícula 

Bohemian Rhapsody   

(Entrada Gratuïta) 

Lloc:  Sala Teatre  
 
 
 

 
 

 

 

 

 

Exhibició d’Animals cuidadors 
de persones 

A càrrec de :  l’associació ILERKAN. Per a tots els públics i especialment 

pels nens.  

Lloc:  Escola 

 

L’Associació Ilerkan està formada per un equip multidisciplinari de 
professionals de l’àmbit sanitari, educatiu i social que s’han format com a 
tècnics i experts en Intervencions Assistides amb Animals (IAA), 
concretament amb gossos, treballem sempre en equip i en xarxa. 
 

Dimecres, 1 Maig 

Dijous, 2 de Maig 

2/4 de 7 de la tarda 

8 de la tarda 

2/4 de 8 de la tarda 

8 de la tarda 
Xerrada “Endreça la teva vida 
amb hàbit saludable” 

 
A càrrec de: Professionals Atelier narratiu (duració 1 hora). 

Lloc:  Sala de Plens Ajuntament. 
 
 

 
 

 
Taller de Risoteràpia  
 

A càrrec de : Dúnia Carulla 

Lloc:  Sala de plens de l’Ajuntament 

 
Un taller per desconnectar, on profunditzaràs amb tu mateix i connectaràs amb la 
teva capacitat de sentir i de connectar amb les teves emocions a través de 
l’expressió corporal, música, joc teatral...creant un espai on el riure serà el resultat 
per sentir-te millor. 

 
Concert de l’Intèrpret 

 

Concert de l’Orquestra Simfònica de l’Intèrpret. 

Lloc:  Sala del Teatre 

 
 
Masterclass de Zumba 
 

A càrrec de :  de Josep Rebull 

Lloc: Pavelló 

 

 

 

 

Divendres, 3 Maig 



10 de la nit 

7 de la tarda 

A continuació 

A continuació 

nit 

 

 
 
Berenar Popular  
 

Lloc:  Plaça Albízies 

                                                          
 

 

 

Sortida itinerant de l’obra de 
teatre “WITCHIN”  

 

Desde la plaça Albizies pels carrers del 
Poble 
Kabitha, Kena i Kibby són tres bruixes 
que s’han cansat de ser esclaves de la 
figura autoritària que les oprimeix: 
Makkú, un gat de grans dimensions 
que sempre se’n surt amb la seva.  
 

 
Actuació del Pardal 
Roquer, versió acústica 

Lloc:  Sala teatre 
 
Autor i compositor del nostre himne, "Soc de 
l'Oest".  

 
Actuació musical, pel duet 
format per Gemma Olomí i 
Raquel Herrera  
 
 

Dissabte, 4 Maig 

2/4 de l’1 del migdia  

11 del matí 

2 de la tarda 

 
 

 

 

 

Caramelles - Coral de Juneda 
 

Caramelles en homenatge a Camil Bonet 
 

Carrers del recorregut :  

Inici al c. Gallart:        11:00h. 

Plaça de l’Església:     11:15h.  

Plaça Major:                11:30h. 

c. Sant Ramon:           11:45h.  

c. Hortes:                     12:00h. 

Plaça Albízies:             12:15h. 

Pavelló:                        12:30h. 

 

 

 

Sardanes  
 

Ballada de Sardanes amb la: 

Cobla Contemporània 

Lloc:  Pavelló 
 

 
  Dinar popular   

 
Lloc:  Sala teatre 
 
Per tothom que vulgui compartir el dinar amb 
els sardanistes. 
Per apuntar-se al dinar podeu anar a les 
oficines de LA CAIXA o BBVA pel preu de 11 
euros i recollir el tiquet a les oficines 
municipals, fins el dia 2 de maig. 

 

Diumenge, 5 Maig 



6 de la tarda 

¾ de 5 de la tarda 

 

Rebuda “ULTRA 
CLEAN MARATHON”   

 
Hora :  ¾ de 5 de la tarda 
Lloc: Davant de la Sala del Teatre 
 
 
La segona edició de la “Ultra Clean Marathon” enguany ens passa la 1a 
edició per la nostra població, on ciclistes  faran una ruta circular que 
transcorrerà 700 km per zones d’alt valor paisatgístic i natural de 
Catalunya. 

 

Pel·lícula de cine mut   

A càrrec de:   

Carles Robert, pianista     i    Miquel Àngel Marín , clarinet 

 

 

 

 

Posen música a la pel.lícula “ The Cameraman”  de Buster Keaton 

 

 

 

UNA JOIA DEL CINEMA MUT... DIVERTIDÍSSIMA!! 

L'última pel.lícula muda d'en Buster Keaton és també el primer film que va realitzar 
per a l’MGM. Durant anys, aquesta companyia va fer servir The Cameraman, amb 
tocs de romanticisme i escenes absolutament delirants 
En Luke Shannon és un fotògraf que treballa pels carrers de Nova York acompanyat d’un 
mico petit. S’enamora d’una telefonista d’una companyia de noticiaris cinematogràfics i, 
per estar--‐hi a prop, es converteix en operador de cinema, cercant amb la seva càmera 
una bona notícia. 
Apta per a tots els públics 

Direcció: Edward Sedgwick          Any: 1928 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

                  

AJUNTAMENT ARTESA DE LLEIDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CULTURA I FESTES 



    

 
 
SALUTACIÓ 

 

La Primavera ja és aquí…i la nostra Setmana 
Cultural també!!! 

Estem molt contents que un any més podem 
gaudir de una altra Setmana Cultural al nostre 
poble, ARTESA DE LLEIDA.  

Amb tot el nostre apreci i respecte, us hem 
preparat tallers, xerrades, música, esport...i 
moltes coses més!!! 

Esperem que gaudiu d’una molt bona setmana 
i que hi participeu amb tot allò que us pugui 
resultar interessant i us vingui de gust. 

Us hi esperem a tots/es!!! 

Una abraçada 
 

Joan i Yolanda 
Regidors de Cultura 
 

 

 

 

 

 

 



2/4 de 7 de la 

tarda 

 
 

 

 

Conferència del Dr. David 

Bueno i Torrens 
 
"El cervell aprenent: Què ens diu la neurociència s obre l'educació". 
 
Lloc:  Sala Teatre  

Preu:  Anticipada: 3€ fins al dia 16 d’abril 
Taquilla: 5€ 

Per poder assistir a la conferència cal fer prèviament la inscripció 
omplint el següent formulari: 

El codi Qr us porta al formulari. 

 
 
 

 

 

O bé cliqueu en aquest enllaç per anar al formulari: 

https://goo.gl/forms/mcoR6j9dn0yZrsn22 

 
 
Què és la neurociència? La neurociència ens ha permès entendre 
com funciona el cervell en molts aspectes del nostre dia a dia, un 
d’aquests és l’aprenentatge. Les emocions, la motivació, el plaer, la 
curiositat... en el naixement s’introdueixen en el funcionament instintiu 
del nostre cervell i esdevenen fonamentals en qualsevol procés 
d’ensenyament- aprenentatge. 
 
És un científic envoltat de preguntes: Com aprenem? Com pensa un 
adolescent? Quina és la millor edat per començar amb un segon 
idioma? Per què la música, la plàstica i l'educació física són tan 
importants?... 
 

2/4 DE 6 de la tarda 

12 del migdia 

2/4 de 10 del matí 

 

 

 

 

 
Taller amb fruita per a 

nens i nenes 

 

A càrrec del :  ”Taller de lletres ” amb  
la Saray 
Lloc:  Menjador Escola 
Inscripcions a l’Ajuntament  
         

 

 

 

 

 
Festival Escola Música 
Municipal (Dalcroze) 

 

     

Les veus en concert  
Viatge auditiu pel S. XX Els alumnes de cant de l’Escola de Música 
Municipal i els alumnes del Centre Dalcroze de Lleida uneixen les seves 
veus per oferir un concert ben especial. 

 

 

 

 

 

Caminada 
 

A càrrec de:   U.E. Superbé  -  Caminada pels diferents llocs del terme 
d’un recorregut d’uns 12 kms, en acabar hi haurà un petit refrigeri, pels 
caminadors i caminadores.    
Sortida  davant de l’Ajuntament  
 

Diumenge, 28 Abril 

Divendres, 26 d’Abril 

Dissabte, 27 Abril 



6 de la tarda 

5 de la tarda 

5 de la tarda 

 
 

Pel·lícula  

Robin Hood (Entrada Gratuïta) 

Lloc:  Sala Teatre  

  

 

 

 

 

 

Taller de pastissos  

  
 
A càrrec de: Rouyat Ben-Hommane el 
Qarbadani  
 
Lloc:  Menjador escola 

Inscripció a l’Ajuntament fins el dia 24 d’abril.  
 
 
 

 

 

 

 

 
Espectacle amb Fauna Salvatge   

 
A càrrec de: Zoo Pirineus 
Lloc: Sala Teatre 
 
• Zoo ve a casa nostra a 

Artesa de Lleida.  

• Una activitat  perfecta per despertar 
l‘interès del públic assistent. 

• El contacte amb els animals és una 
experiència profunda i deixa un rècord durador. 

Dilluns, 29 Abril 

Dimarts, 30 Abril 
7 de la tarda 

 

• Activitat desenvolupada amb la col·laboració del Departament d e 
Polítiques Mediambientals de GENCAT.  

• S’explica les normes de l’activitat i  començarà l’exhibició de vol. 
Al final de l'exhibició hi ha un torn per fer preguntes. 

• ANIMALS: Mussol banyut / Mussol comú / Òliba / Gamarús / Duc / 
Geneta / Fura / Xot 

 

• Contingut de l’activitat: 

– Observació 
– Caracterització dels sers vius: 
Nutrició, relació i reproducció. 
– Animals del nostre entorn – 
Classificació segons diferents 
criteris observables. 
– Responsabilitat cap els 
animals. 
– Característiques i 
comportaments dels animals per 
adaptar-se al medi. 

     

 

 

Xerrada “conviure amb 
l'esclerosis múltiple”  

 

Lloc:  Sala de plens Ajuntament. 

A càrrec de :  MÒNICA NIEVES, 
directora i neuropsicòloga del 
Centre Neurorehabilitador Miquel  

Martí i Pol de la Fundació Esclerosi 
Múltiple.  

 

 

 

 

 

 



6 de la tarda 

9 a 11del mati 

11 del MATí 

 

 

 

 

 

Spinning  

 

Coordinat per: Artesa Gym 

Lloc: Sala Teatre 

 

Pel·lícula 

Bohemian Rhapsody   

(Entrada Gratuïta) 

Lloc:  Sala Teatre  
 
 
 

 
 

 

 

 

 

Exhibició d’Animals cuidadors 
de persones 

A càrrec de :  l’associació ILERKAN. Per a tots els públics i especialment 

pels nens.  

Lloc:  Escola 

 

L’Associació Ilerkan està formada per un equip multidisciplinari de 
professionals de l’àmbit sanitari, educatiu i social que s’han format com a 
tècnics i experts en Intervencions Assistides amb Animals (IAA), 
concretament amb gossos, treballem sempre en equip i en xarxa. 
 

Dimecres, 1 Maig 

Dijous, 2 de Maig 

2/4 de 7 de la tarda 

8 de la tarda 

2/4 de 8 de la tarda 

8 de la tarda 
Xerrada “Endreça la teva vida 
amb hàbit saludable” 

 
A càrrec de: Professionals Atelier narratiu (duració 1 hora). 

Lloc:  Sala de Plens Ajuntament. 
 
 

 
 

 
Taller de Risoteràpia  
 

A càrrec de : Dúnia Carulla 

Lloc:  Sala de plens de l’Ajuntament 

 
Un taller per desconnectar, on profunditzaràs amb tu mateix i connectaràs amb la 
teva capacitat de sentir i de connectar amb les teves emocions a través de 
l’expressió corporal, música, joc teatral...creant un espai on el riure serà el resultat 
per sentir-te millor. 

 
Concert de l’Intèrpret 

 

Concert de l’Orquestra Simfònica de l’Intèrpret. 

Lloc:  Sala del Teatre 

 
 
Masterclass de Zumba 
 

A càrrec de :  de Josep Rebull 

Lloc: Pavelló 

 

 

 

 

Divendres, 3 Maig 



10 de la nit 

7 de la tarda 

A continuació 

A continuació 

nit 

 

 
 
Berenar Popular  
 

Lloc:  Plaça Albízies 

                                                          
 

 

 

Sortida itinerant de l’obra de 
teatre “WITCHIN”  

 

Desde la plaça Albizies pels carrers del 
Poble 
Kabitha, Kena i Kibby són tres bruixes 
que s’han cansat de ser esclaves de la 
figura autoritària que les oprimeix: 
Makkú, un gat de grans dimensions 
que sempre se’n surt amb la seva.  
 

 
Actuació del Pardal 
Roquer, versió acústica 

Lloc:  Sala teatre 
 
Autor i compositor del nostre himne, "Soc de 
l'Oest".  

 
Actuació musical, pel duet 
format per Gemma Olomí i 
Raquel Herrera  
 
 

Dissabte, 4 Maig 

2/4 de l’1 del migdia  

11 del matí 

2 de la tarda 

 
 

 

 

 

Caramelles - Coral de Juneda 
 

Caramelles en homenatge a Camil Bonet 
 

Carrers del recorregut :  

Inici al c. Gallart:        11:00h. 

Plaça de l’Església:     11:15h.  

Plaça Major:                11:30h. 

c. Sant Ramon:           11:45h.  

c. Hortes:                     12:00h. 

Plaça Albízies:             12:15h. 

Pavelló:                        12:30h. 

 

 

 

Sardanes  
 

Ballada de Sardanes amb la: 

Cobla Contemporània 

Lloc:  Pavelló 
 

 
  Dinar popular   

 
Lloc:  Sala teatre 
 
Per tothom que vulgui compartir el dinar amb 
els sardanistes. 
Per apuntar-se al dinar podeu anar a les 
oficines de LA CAIXA o BBVA pel preu de 11 
euros i recollir el tiquet a les oficines 
municipals, fins el dia 2 de maig. 

 

Diumenge, 5 Maig 



6 de la tarda 

¾ de 5 de la tarda 

 

Rebuda “ULTRA 
CLEAN MARATHON”   

 
Hora :  ¾ de 5 de la tarda 
Lloc: Davant de la Sala del Teatre 
 
 
La segona edició de la “Ultra Clean Marathon” enguany ens passa la 1a 
edició per la nostra població, on ciclistes  faran una ruta circular que 
transcorrerà 700 km per zones d’alt valor paisatgístic i natural de 
Catalunya. 

 

Pel·lícula de cine mut   

A càrrec de:   

Carles Robert, pianista     i    Miquel Àngel Marín , clarinet 

 

 

 

 

Posen música a la pel.lícula “ The Cameraman”  de Buster Keaton 

 

 

 

UNA JOIA DEL CINEMA MUT... DIVERTIDÍSSIMA!! 

L'última pel.lícula muda d'en Buster Keaton és també el primer film que va realitzar 
per a l’MGM. Durant anys, aquesta companyia va fer servir The Cameraman, amb 
tocs de romanticisme i escenes absolutament delirants 
En Luke Shannon és un fotògraf que treballa pels carrers de Nova York acompanyat d’un 
mico petit. S’enamora d’una telefonista d’una companyia de noticiaris cinematogràfics i, 
per estar--‐hi a prop, es converteix en operador de cinema, cercant amb la seva càmera 
una bona notícia. 
Apta per a tots els públics 

Direcció: Edward Sedgwick          Any: 1928 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

                  

AJUNTAMENT ARTESA DE LLEIDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CULTURA I FESTES 



    

 
 
SALUTACIÓ 

 

La Primavera ja és aquí…i la nostra Setmana 
Cultural també!!! 

Estem molt contents que un any més podem 
gaudir de una altra Setmana Cultural al nostre 
poble, ARTESA DE LLEIDA.  

Amb tot el nostre apreci i respecte, us hem 
preparat tallers, xerrades, música, esport...i 
moltes coses més!!! 

Esperem que gaudiu d’una molt bona setmana 
i que hi participeu amb tot allò que us pugui 
resultar interessant i us vingui de gust. 

Us hi esperem a tots/es!!! 

Una abraçada 
 

Joan i Yolanda 
Regidors de Cultura 
 

 

 

 

 

 

 



2/4 de 7 de la 

tarda 

 
 

 

 

Conferència del Dr. David 

Bueno i Torrens 
 
"El cervell aprenent: Què ens diu la neurociència s obre l'educació". 
 
Lloc:  Sala Teatre  

Preu:  Anticipada: 3€ fins al dia 16 d’abril 
Taquilla: 5€ 

Per poder assistir a la conferència cal fer prèviament la inscripció 
omplint el següent formulari: 

El codi Qr us porta al formulari. 

 
 
 

 

 

O bé cliqueu en aquest enllaç per anar al formulari: 

https://goo.gl/forms/mcoR6j9dn0yZrsn22 

 
 
Què és la neurociència? La neurociència ens ha permès entendre 
com funciona el cervell en molts aspectes del nostre dia a dia, un 
d’aquests és l’aprenentatge. Les emocions, la motivació, el plaer, la 
curiositat... en el naixement s’introdueixen en el funcionament instintiu 
del nostre cervell i esdevenen fonamentals en qualsevol procés 
d’ensenyament- aprenentatge. 
 
És un científic envoltat de preguntes: Com aprenem? Com pensa un 
adolescent? Quina és la millor edat per començar amb un segon 
idioma? Per què la música, la plàstica i l'educació física són tan 
importants?... 
 

2/4 DE 6 de la tarda 

12 del migdia 

2/4 de 10 del matí 

 

 

 

 

 
Taller amb fruita per a 

nens i nenes 

 

A càrrec del :  ”Taller de lletres ” amb  
la Saray 
Lloc:  Menjador Escola 
Inscripcions a l’Ajuntament  
         

 

 

 

 

 
Festival Escola Música 
Municipal (Dalcroze) 

 

     

Les veus en concert  
Viatge auditiu pel S. XX Els alumnes de cant de l’Escola de Música 
Municipal i els alumnes del Centre Dalcroze de Lleida uneixen les seves 
veus per oferir un concert ben especial. 

 

 

 

 

 

Caminada 
 

A càrrec de:   U.E. Superbé  -  Caminada pels diferents llocs del terme 
d’un recorregut d’uns 12 kms, en acabar hi haurà un petit refrigeri, pels 
caminadors i caminadores.    
Sortida  davant de l’Ajuntament  
 

Diumenge, 28 Abril 

Divendres, 26 d’Abril 

Dissabte, 27 Abril 



6 de la tarda 

5 de la tarda 

5 de la tarda 

 
 

Pel·lícula  

Robin Hood (Entrada Gratuïta) 

Lloc:  Sala Teatre  

  

 

 

 

 

 

Taller de pastissos  

  
 
A càrrec de: Rouyat Ben-Hommane el 
Qarbadani  
 
Lloc:  Menjador escola 

Inscripció a l’Ajuntament fins el dia 24 d’abril.  
 
 
 

 

 

 

 

 
Espectacle amb Fauna Salvatge   

 
A càrrec de: Zoo Pirineus 
Lloc: Sala Teatre 
 
• Zoo ve a casa nostra a 

Artesa de Lleida.  

• Una activitat  perfecta per despertar 
l‘interès del públic assistent. 

• El contacte amb els animals és una 
experiència profunda i deixa un rècord durador. 

Dilluns, 29 Abril 

Dimarts, 30 Abril 
7 de la tarda 

 

• Activitat desenvolupada amb la col·laboració del Departament d e 
Polítiques Mediambientals de GENCAT.  

• S’explica les normes de l’activitat i  començarà l’exhibició de vol. 
Al final de l'exhibició hi ha un torn per fer preguntes. 

• ANIMALS: Mussol banyut / Mussol comú / Òliba / Gamarús / Duc / 
Geneta / Fura / Xot 

 

• Contingut de l’activitat: 

– Observació 
– Caracterització dels sers vius: 
Nutrició, relació i reproducció. 
– Animals del nostre entorn – 
Classificació segons diferents 
criteris observables. 
– Responsabilitat cap els 
animals. 
– Característiques i 
comportaments dels animals per 
adaptar-se al medi. 

     

 

 

Xerrada “conviure amb 
l'esclerosis múltiple”  

 

Lloc:  Sala de plens Ajuntament. 

A càrrec de :  MÒNICA NIEVES, 
directora i neuropsicòloga del 
Centre Neurorehabilitador Miquel  

Martí i Pol de la Fundació Esclerosi 
Múltiple.  

 

 

 

 

 

 



6 de la tarda 

9 a 11del mati 

11 del MATí 

 

 

 

 

 

Spinning  

 

Coordinat per: Artesa Gym 

Lloc: Sala Teatre 

 

Pel·lícula 

Bohemian Rhapsody   

(Entrada Gratuïta) 

Lloc:  Sala Teatre  
 
 
 

 
 

 

 

 

 

Exhibició d’Animals cuidadors 
de persones 

A càrrec de :  l’associació ILERKAN. Per a tots els públics i especialment 

pels nens.  

Lloc:  Escola 

 

L’Associació Ilerkan està formada per un equip multidisciplinari de 
professionals de l’àmbit sanitari, educatiu i social que s’han format com a 
tècnics i experts en Intervencions Assistides amb Animals (IAA), 
concretament amb gossos, treballem sempre en equip i en xarxa. 
 

Dimecres, 1 Maig 

Dijous, 2 de Maig 

2/4 de 7 de la tarda 

8 de la tarda 

2/4 de 8 de la tarda 

8 de la tarda 
Xerrada “Endreça la teva vida 
amb hàbit saludable” 

 
A càrrec de: Professionals Atelier narratiu (duració 1 hora). 

Lloc:  Sala de Plens Ajuntament. 
 
 

 
 

 
Taller de Risoteràpia  
 

A càrrec de : Dúnia Carulla 

Lloc:  Sala de plens de l’Ajuntament 

 
Un taller per desconnectar, on profunditzaràs amb tu mateix i connectaràs amb la 
teva capacitat de sentir i de connectar amb les teves emocions a través de 
l’expressió corporal, música, joc teatral...creant un espai on el riure serà el resultat 
per sentir-te millor. 

 
Concert de l’Intèrpret 

 

Concert de l’Orquestra Simfònica de l’Intèrpret. 

Lloc:  Sala del Teatre 

 
 
Masterclass de Zumba 
 

A càrrec de :  de Josep Rebull 

Lloc: Pavelló 

 

 

 

 

Divendres, 3 Maig 



10 de la nit 

7 de la tarda 

A continuació 

A continuació 

nit 

 

 
 
Berenar Popular  
 

Lloc:  Plaça Albízies 

                                                          
 

 

 

Sortida itinerant de l’obra de 
teatre “WITCHIN”  

 

Desde la plaça Albizies pels carrers del 
Poble 
Kabitha, Kena i Kibby són tres bruixes 
que s’han cansat de ser esclaves de la 
figura autoritària que les oprimeix: 
Makkú, un gat de grans dimensions 
que sempre se’n surt amb la seva.  
 

 
Actuació del Pardal 
Roquer, versió acústica 

Lloc:  Sala teatre 
 
Autor i compositor del nostre himne, "Soc de 
l'Oest".  

 
Actuació musical, pel duet 
format per Gemma Olomí i 
Raquel Herrera  
 
 

Dissabte, 4 Maig 

2/4 de l’1 del migdia  

11 del matí 

2 de la tarda 

 
 

 

 

 

Caramelles - Coral de Juneda 
 

Caramelles en homenatge a Camil Bonet 
 

Carrers del recorregut :  

Inici al c. Gallart:        11:00h. 

Plaça de l’Església:     11:15h.  

Plaça Major:                11:30h. 

c. Sant Ramon:           11:45h.  

c. Hortes:                     12:00h. 

Plaça Albízies:             12:15h. 

Pavelló:                        12:30h. 

 

 

 

Sardanes  
 

Ballada de Sardanes amb la: 

Cobla Contemporània 

Lloc:  Pavelló 
 

 
  Dinar popular   

 
Lloc:  Sala teatre 
 
Per tothom que vulgui compartir el dinar amb 
els sardanistes. 
Per apuntar-se al dinar podeu anar a les 
oficines de LA CAIXA o BBVA pel preu de 11 
euros i recollir el tiquet a les oficines 
municipals, fins el dia 2 de maig. 

 

Diumenge, 5 Maig 



6 de la tarda 

¾ de 5 de la tarda 

 

Rebuda “ULTRA 
CLEAN MARATHON”   

 
Hora :  ¾ de 5 de la tarda 
Lloc: Davant de la Sala del Teatre 
 
 
La segona edició de la “Ultra Clean Marathon” enguany ens passa la 1a 
edició per la nostra població, on ciclistes  faran una ruta circular que 
transcorrerà 700 km per zones d’alt valor paisatgístic i natural de 
Catalunya. 

 

Pel·lícula de cine mut   

A càrrec de:   

Carles Robert, pianista     i    Miquel Àngel Marín , clarinet 

 

 

 

 

Posen música a la pel.lícula “ The Cameraman”  de Buster Keaton 

 

 

 

UNA JOIA DEL CINEMA MUT... DIVERTIDÍSSIMA!! 

L'última pel.lícula muda d'en Buster Keaton és també el primer film que va realitzar 
per a l’MGM. Durant anys, aquesta companyia va fer servir The Cameraman, amb 
tocs de romanticisme i escenes absolutament delirants 
En Luke Shannon és un fotògraf que treballa pels carrers de Nova York acompanyat d’un 
mico petit. S’enamora d’una telefonista d’una companyia de noticiaris cinematogràfics i, 
per estar--‐hi a prop, es converteix en operador de cinema, cercant amb la seva càmera 
una bona notícia. 
Apta per a tots els públics 

Direcció: Edward Sedgwick          Any: 1928 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

                  

AJUNTAMENT ARTESA DE LLEIDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CULTURA I FESTES 



    

 
 
SALUTACIÓ 

 

La Primavera ja és aquí…i la nostra Setmana 
Cultural també!!! 

Estem molt contents que un any més podem 
gaudir de una altra Setmana Cultural al nostre 
poble, ARTESA DE LLEIDA.  

Amb tot el nostre apreci i respecte, us hem 
preparat tallers, xerrades, música, esport...i 
moltes coses més!!! 

Esperem que gaudiu d’una molt bona setmana 
i que hi participeu amb tot allò que us pugui 
resultar interessant i us vingui de gust. 

Us hi esperem a tots/es!!! 

Una abraçada 
 

Joan i Yolanda 
Regidors de Cultura 
 

 

 

 

 

 

 



2/4 de 7 de la 

tarda 

 
 

 

 

Conferència del Dr. David 

Bueno i Torrens 
 
"El cervell aprenent: Què ens diu la neurociència s obre l'educació". 
 
Lloc:  Sala Teatre  

Preu:  Anticipada: 3€ fins al dia 16 d’abril 
Taquilla: 5€ 

Per poder assistir a la conferència cal fer prèviament la inscripció 
omplint el següent formulari: 

El codi Qr us porta al formulari. 

 
 
 

 

 

O bé cliqueu en aquest enllaç per anar al formulari: 

https://goo.gl/forms/mcoR6j9dn0yZrsn22 

 
 
Què és la neurociència? La neurociència ens ha permès entendre 
com funciona el cervell en molts aspectes del nostre dia a dia, un 
d’aquests és l’aprenentatge. Les emocions, la motivació, el plaer, la 
curiositat... en el naixement s’introdueixen en el funcionament instintiu 
del nostre cervell i esdevenen fonamentals en qualsevol procés 
d’ensenyament- aprenentatge. 
 
És un científic envoltat de preguntes: Com aprenem? Com pensa un 
adolescent? Quina és la millor edat per començar amb un segon 
idioma? Per què la música, la plàstica i l'educació física són tan 
importants?... 
 

2/4 DE 6 de la tarda 

12 del migdia 

2/4 de 10 del matí 

 

 

 

 

 
Taller amb fruita per a 

nens i nenes 

 

A càrrec del :  ”Taller de lletres ” amb  
la Saray 
Lloc:  Menjador Escola 
Inscripcions a l’Ajuntament  
         

 

 

 

 

 
Festival Escola Música 
Municipal (Dalcroze) 

 

     

Les veus en concert  
Viatge auditiu pel S. XX Els alumnes de cant de l’Escola de Música 
Municipal i els alumnes del Centre Dalcroze de Lleida uneixen les seves 
veus per oferir un concert ben especial. 

 

 

 

 

 

Caminada 
 

A càrrec de:   U.E. Superbé  -  Caminada pels diferents llocs del terme 
d’un recorregut d’uns 12 kms, en acabar hi haurà un petit refrigeri, pels 
caminadors i caminadores.    
Sortida  davant de l’Ajuntament  
 

Diumenge, 28 Abril 

Divendres, 26 d’Abril 

Dissabte, 27 Abril 



6 de la tarda 

5 de la tarda 

5 de la tarda 

 
 

Pel·lícula  

Robin Hood (Entrada Gratuïta) 

Lloc:  Sala Teatre  

  

 

 

 

 

 

Taller de pastissos  

  
 
A càrrec de: Rouyat Ben-Hommane el 
Qarbadani  
 
Lloc:  Menjador escola 

Inscripció a l’Ajuntament fins el dia 24 d’abril.  
 
 
 

 

 

 

 

 
Espectacle amb Fauna Salvatge   

 
A càrrec de: Zoo Pirineus 
Lloc: Sala Teatre 
 
• Zoo ve a casa nostra a 

Artesa de Lleida.  

• Una activitat  perfecta per despertar 
l‘interès del públic assistent. 

• El contacte amb els animals és una 
experiència profunda i deixa un rècord durador. 

Dilluns, 29 Abril 

Dimarts, 30 Abril 
7 de la tarda 

 

• Activitat desenvolupada amb la col·laboració del Departament d e 
Polítiques Mediambientals de GENCAT.  

• S’explica les normes de l’activitat i  començarà l’exhibició de vol. 
Al final de l'exhibició hi ha un torn per fer preguntes. 

• ANIMALS: Mussol banyut / Mussol comú / Òliba / Gamarús / Duc / 
Geneta / Fura / Xot 

 

• Contingut de l’activitat: 

– Observació 
– Caracterització dels sers vius: 
Nutrició, relació i reproducció. 
– Animals del nostre entorn – 
Classificació segons diferents 
criteris observables. 
– Responsabilitat cap els 
animals. 
– Característiques i 
comportaments dels animals per 
adaptar-se al medi. 

     

 

 

Xerrada “conviure amb 
l'esclerosis múltiple”  

 

Lloc:  Sala de plens Ajuntament. 

A càrrec de :  MÒNICA NIEVES, 
directora i neuropsicòloga del 
Centre Neurorehabilitador Miquel  

Martí i Pol de la Fundació Esclerosi 
Múltiple.  

 

 

 

 

 

 



6 de la tarda 

9 a 11del mati 

11 del MATí 

 

 

 

 

 

Spinning  

 

Coordinat per: Artesa Gym 

Lloc: Sala Teatre 

 

Pel·lícula 

Bohemian Rhapsody   

(Entrada Gratuïta) 

Lloc:  Sala Teatre  
 
 
 

 
 

 

 

 

 

Exhibició d’Animals cuidadors 
de persones 

A càrrec de :  l’associació ILERKAN. Per a tots els públics i especialment 

pels nens.  

Lloc:  Escola 

 

L’Associació Ilerkan està formada per un equip multidisciplinari de 
professionals de l’àmbit sanitari, educatiu i social que s’han format com a 
tècnics i experts en Intervencions Assistides amb Animals (IAA), 
concretament amb gossos, treballem sempre en equip i en xarxa. 
 

Dimecres, 1 Maig 

Dijous, 2 de Maig 

2/4 de 7 de la tarda 

8 de la tarda 

2/4 de 8 de la tarda 

8 de la tarda 
Xerrada “Endreça la teva vida 
amb hàbit saludable” 

 
A càrrec de: Professionals Atelier narratiu (duració 1 hora). 

Lloc:  Sala de Plens Ajuntament. 
 
 

 
 

 
Taller de Risoteràpia  
 

A càrrec de : Dúnia Carulla 

Lloc:  Sala de plens de l’Ajuntament 

 
Un taller per desconnectar, on profunditzaràs amb tu mateix i connectaràs amb la 
teva capacitat de sentir i de connectar amb les teves emocions a través de 
l’expressió corporal, música, joc teatral...creant un espai on el riure serà el resultat 
per sentir-te millor. 

 
Concert de l’Intèrpret 

 

Concert de l’Orquestra Simfònica de l’Intèrpret. 

Lloc:  Sala del Teatre 

 
 
Masterclass de Zumba 
 

A càrrec de :  de Josep Rebull 

Lloc: Pavelló 

 

 

 

 

Divendres, 3 Maig 



10 de la nit 

7 de la tarda 

A continuació 

A continuació 

nit 

 

 
 
Berenar Popular  
 

Lloc:  Plaça Albízies 

                                                          
 

 

 

Sortida itinerant de l’obra de 
teatre “WITCHIN”  

 

Desde la plaça Albizies pels carrers del 
Poble 
Kabitha, Kena i Kibby són tres bruixes 
que s’han cansat de ser esclaves de la 
figura autoritària que les oprimeix: 
Makkú, un gat de grans dimensions 
que sempre se’n surt amb la seva.  
 

 
Actuació del Pardal 
Roquer, versió acústica 

Lloc:  Sala teatre 
 
Autor i compositor del nostre himne, "Soc de 
l'Oest".  

 
Actuació musical, pel duet 
format per Gemma Olomí i 
Raquel Herrera  
 
 

Dissabte, 4 Maig 

2/4 de l’1 del migdia  

11 del matí 

2 de la tarda 

 
 

 

 

 

Caramelles - Coral de Juneda 
 

Caramelles en homenatge a Camil Bonet 
 

Carrers del recorregut :  

Inici al c. Gallart:        11:00h. 

Plaça de l’Església:     11:15h.  

Plaça Major:                11:30h. 

c. Sant Ramon:           11:45h.  

c. Hortes:                     12:00h. 

Plaça Albízies:             12:15h. 

Pavelló:                        12:30h. 

 

 

 

Sardanes  
 

Ballada de Sardanes amb la: 

Cobla Contemporània 

Lloc:  Pavelló 
 

 
  Dinar popular   

 
Lloc:  Sala teatre 
 
Per tothom que vulgui compartir el dinar amb 
els sardanistes. 
Per apuntar-se al dinar podeu anar a les 
oficines de LA CAIXA o BBVA pel preu de 11 
euros i recollir el tiquet a les oficines 
municipals, fins el dia 2 de maig. 

 

Diumenge, 5 Maig 



6 de la tarda 

¾ de 5 de la tarda 

 

Rebuda “ULTRA 
CLEAN MARATHON”   

 
Hora :  ¾ de 5 de la tarda 
Lloc: Davant de la Sala del Teatre 
 
 
La segona edició de la “Ultra Clean Marathon” enguany ens passa la 1a 
edició per la nostra població, on ciclistes  faran una ruta circular que 
transcorrerà 700 km per zones d’alt valor paisatgístic i natural de 
Catalunya. 

 

Pel·lícula de cine mut   

A càrrec de:   

Carles Robert, pianista     i    Miquel Àngel Marín , clarinet 

 

 

 

 

Posen música a la pel.lícula “ The Cameraman”  de Buster Keaton 

 

 

 

UNA JOIA DEL CINEMA MUT... DIVERTIDÍSSIMA!! 

L'última pel.lícula muda d'en Buster Keaton és també el primer film que va realitzar 
per a l’MGM. Durant anys, aquesta companyia va fer servir The Cameraman, amb 
tocs de romanticisme i escenes absolutament delirants 
En Luke Shannon és un fotògraf que treballa pels carrers de Nova York acompanyat d’un 
mico petit. S’enamora d’una telefonista d’una companyia de noticiaris cinematogràfics i, 
per estar--‐hi a prop, es converteix en operador de cinema, cercant amb la seva càmera 
una bona notícia. 
Apta per a tots els públics 

Direcció: Edward Sedgwick          Any: 1928 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

                  

AJUNTAMENT ARTESA DE LLEIDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CULTURA I FESTES 



    

 
 
SALUTACIÓ 

 

La Primavera ja és aquí…i la nostra Setmana 
Cultural també!!! 

Estem molt contents que un any més podem 
gaudir de una altra Setmana Cultural al nostre 
poble, ARTESA DE LLEIDA.  

Amb tot el nostre apreci i respecte, us hem 
preparat tallers, xerrades, música, esport...i 
moltes coses més!!! 

Esperem que gaudiu d’una molt bona setmana 
i que hi participeu amb tot allò que us pugui 
resultar interessant i us vingui de gust. 

Us hi esperem a tots/es!!! 

Una abraçada 
 

Joan i Yolanda 
Regidors de Cultura 
 

 

 

 

 

 

 



2/4 de 7 de la 

tarda 

 
 

 

 

Conferència del Dr. David 

Bueno i Torrens 
 
"El cervell aprenent: Què ens diu la neurociència s obre l'educació". 
 
Lloc:  Sala Teatre  

Preu:  Anticipada: 3€ fins al dia 16 d’abril 
Taquilla: 5€ 

Per poder assistir a la conferència cal fer prèviament la inscripció 
omplint el següent formulari: 

El codi Qr us porta al formulari. 

 
 
 

 

 

O bé cliqueu en aquest enllaç per anar al formulari: 

https://goo.gl/forms/mcoR6j9dn0yZrsn22 

 
 
Què és la neurociència? La neurociència ens ha permès entendre 
com funciona el cervell en molts aspectes del nostre dia a dia, un 
d’aquests és l’aprenentatge. Les emocions, la motivació, el plaer, la 
curiositat... en el naixement s’introdueixen en el funcionament instintiu 
del nostre cervell i esdevenen fonamentals en qualsevol procés 
d’ensenyament- aprenentatge. 
 
És un científic envoltat de preguntes: Com aprenem? Com pensa un 
adolescent? Quina és la millor edat per començar amb un segon 
idioma? Per què la música, la plàstica i l'educació física són tan 
importants?... 
 

2/4 DE 6 de la tarda 

12 del migdia 

2/4 de 10 del matí 

 

 

 

 

 
Taller amb fruita per a 

nens i nenes 

 

A càrrec del :  ”Taller de lletres ” amb  
la Saray 
Lloc:  Menjador Escola 
Inscripcions a l’Ajuntament  
         

 

 

 

 

 
Festival Escola Música 
Municipal (Dalcroze) 

 

     

Les veus en concert  
Viatge auditiu pel S. XX Els alumnes de cant de l’Escola de Música 
Municipal i els alumnes del Centre Dalcroze de Lleida uneixen les seves 
veus per oferir un concert ben especial. 

 

 

 

 

 

Caminada 
 

A càrrec de:   U.E. Superbé  -  Caminada pels diferents llocs del terme 
d’un recorregut d’uns 12 kms, en acabar hi haurà un petit refrigeri, pels 
caminadors i caminadores.    
Sortida  davant de l’Ajuntament  
 

Diumenge, 28 Abril 

Divendres, 26 d’Abril 

Dissabte, 27 Abril 



6 de la tarda 

5 de la tarda 

5 de la tarda 

 
 

Pel·lícula  

Robin Hood (Entrada Gratuïta) 

Lloc:  Sala Teatre  

  

 

 

 

 

 

Taller de pastissos  

  
 
A càrrec de: Rouyat Ben-Hommane el 
Qarbadani  
 
Lloc:  Menjador escola 

Inscripció a l’Ajuntament fins el dia 24 d’abril.  
 
 
 

 

 

 

 

 
Espectacle amb Fauna Salvatge   

 
A càrrec de: Zoo Pirineus 
Lloc: Sala Teatre 
 
• Zoo ve a casa nostra a 

Artesa de Lleida.  

• Una activitat  perfecta per despertar 
l‘interès del públic assistent. 

• El contacte amb els animals és una 
experiència profunda i deixa un rècord durador. 

Dilluns, 29 Abril 

Dimarts, 30 Abril 
7 de la tarda 

 

• Activitat desenvolupada amb la col·laboració del Departament d e 
Polítiques Mediambientals de GENCAT.  

• S’explica les normes de l’activitat i  començarà l’exhibició de vol. 
Al final de l'exhibició hi ha un torn per fer preguntes. 

• ANIMALS: Mussol banyut / Mussol comú / Òliba / Gamarús / Duc / 
Geneta / Fura / Xot 

 

• Contingut de l’activitat: 

– Observació 
– Caracterització dels sers vius: 
Nutrició, relació i reproducció. 
– Animals del nostre entorn – 
Classificació segons diferents 
criteris observables. 
– Responsabilitat cap els 
animals. 
– Característiques i 
comportaments dels animals per 
adaptar-se al medi. 

     

 

 

Xerrada “conviure amb 
l'esclerosis múltiple”  

 

Lloc:  Sala de plens Ajuntament. 

A càrrec de :  MÒNICA NIEVES, 
directora i neuropsicòloga del 
Centre Neurorehabilitador Miquel  

Martí i Pol de la Fundació Esclerosi 
Múltiple.  

 

 

 

 

 

 



6 de la tarda 

9 a 11del mati 

11 del MATí 

 

 

 

 

 

Spinning  

 

Coordinat per: Artesa Gym 

Lloc: Sala Teatre 

 

Pel·lícula 

Bohemian Rhapsody   

(Entrada Gratuïta) 

Lloc:  Sala Teatre  
 
 
 

 
 

 

 

 

 

Exhibició d’Animals cuidadors 
de persones 

A càrrec de :  l’associació ILERKAN. Per a tots els públics i especialment 

pels nens.  

Lloc:  Escola 

 

L’Associació Ilerkan està formada per un equip multidisciplinari de 
professionals de l’àmbit sanitari, educatiu i social que s’han format com a 
tècnics i experts en Intervencions Assistides amb Animals (IAA), 
concretament amb gossos, treballem sempre en equip i en xarxa. 
 

Dimecres, 1 Maig 

Dijous, 2 de Maig 

2/4 de 7 de la tarda 

8 de la tarda 

2/4 de 8 de la tarda 

8 de la tarda 
Xerrada “Endreça la teva vida 
amb hàbit saludable” 

 
A càrrec de: Professionals Atelier narratiu (duració 1 hora). 

Lloc:  Sala de Plens Ajuntament. 
 
 

 
 

 
Taller de Risoteràpia  
 

A càrrec de : Dúnia Carulla 

Lloc:  Sala de plens de l’Ajuntament 

 
Un taller per desconnectar, on profunditzaràs amb tu mateix i connectaràs amb la 
teva capacitat de sentir i de connectar amb les teves emocions a través de 
l’expressió corporal, música, joc teatral...creant un espai on el riure serà el resultat 
per sentir-te millor. 

 
Concert de l’Intèrpret 

 

Concert de l’Orquestra Simfònica de l’Intèrpret. 

Lloc:  Sala del Teatre 

 
 
Masterclass de Zumba 
 

A càrrec de :  de Josep Rebull 

Lloc: Pavelló 

 

 

 

 

Divendres, 3 Maig 



10 de la nit 

7 de la tarda 

A continuació 

A continuació 

nit 

 

 
 
Berenar Popular  
 

Lloc:  Plaça Albízies 

                                                          
 

 

 

Sortida itinerant de l’obra de 
teatre “WITCHIN”  

 

Desde la plaça Albizies pels carrers del 
Poble 
Kabitha, Kena i Kibby són tres bruixes 
que s’han cansat de ser esclaves de la 
figura autoritària que les oprimeix: 
Makkú, un gat de grans dimensions 
que sempre se’n surt amb la seva.  
 

 
Actuació del Pardal 
Roquer, versió acústica 

Lloc:  Sala teatre 
 
Autor i compositor del nostre himne, "Soc de 
l'Oest".  

 
Actuació musical, pel duet 
format per Gemma Olomí i 
Raquel Herrera  
 
 

Dissabte, 4 Maig 

2/4 de l’1 del migdia  

11 del matí 

2 de la tarda 

 
 

 

 

 

Caramelles - Coral de Juneda 
 

Caramelles en homenatge a Camil Bonet 
 

Carrers del recorregut :  

Inici al c. Gallart:        11:00h. 

Plaça de l’Església:     11:15h.  

Plaça Major:                11:30h. 

c. Sant Ramon:           11:45h.  

c. Hortes:                     12:00h. 

Plaça Albízies:             12:15h. 

Pavelló:                        12:30h. 

 

 

 

Sardanes  
 

Ballada de Sardanes amb la: 

Cobla Contemporània 

Lloc:  Pavelló 
 

 
  Dinar popular   

 
Lloc:  Sala teatre 
 
Per tothom que vulgui compartir el dinar amb 
els sardanistes. 
Per apuntar-se al dinar podeu anar a les 
oficines de LA CAIXA o BBVA pel preu de 11 
euros i recollir el tiquet a les oficines 
municipals, fins el dia 2 de maig. 

 

Diumenge, 5 Maig 



6 de la tarda 

¾ de 5 de la tarda 

 

Rebuda “ULTRA 
CLEAN MARATHON”   

 
Hora :  ¾ de 5 de la tarda 
Lloc: Davant de la Sala del Teatre 
 
 
La segona edició de la “Ultra Clean Marathon” enguany ens passa la 1a 
edició per la nostra població, on ciclistes  faran una ruta circular que 
transcorrerà 700 km per zones d’alt valor paisatgístic i natural de 
Catalunya. 

 

Pel·lícula de cine mut   

A càrrec de:   

Carles Robert, pianista     i    Miquel Àngel Marín , clarinet 

 

 

 

 

Posen música a la pel.lícula “ The Cameraman”  de Buster Keaton 

 

 

 

UNA JOIA DEL CINEMA MUT... DIVERTIDÍSSIMA!! 

L'última pel.lícula muda d'en Buster Keaton és també el primer film que va realitzar 
per a l’MGM. Durant anys, aquesta companyia va fer servir The Cameraman, amb 
tocs de romanticisme i escenes absolutament delirants 
En Luke Shannon és un fotògraf que treballa pels carrers de Nova York acompanyat d’un 
mico petit. S’enamora d’una telefonista d’una companyia de noticiaris cinematogràfics i, 
per estar--‐hi a prop, es converteix en operador de cinema, cercant amb la seva càmera 
una bona notícia. 
Apta per a tots els públics 

Direcció: Edward Sedgwick          Any: 1928 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

                  

AJUNTAMENT ARTESA DE LLEIDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CULTURA I FESTES 



    

 
 
SALUTACIÓ 

 

La Primavera ja és aquí…i la nostra Setmana 
Cultural també!!! 

Estem molt contents que un any més podem 
gaudir de una altra Setmana Cultural al nostre 
poble, ARTESA DE LLEIDA.  

Amb tot el nostre apreci i respecte, us hem 
preparat tallers, xerrades, música, esport...i 
moltes coses més!!! 

Esperem que gaudiu d’una molt bona setmana 
i que hi participeu amb tot allò que us pugui 
resultar interessant i us vingui de gust. 

Us hi esperem a tots/es!!! 

Una abraçada 
 

Joan i Yolanda 
Regidors de Cultura 
 

 

 

 

 

 

 



2/4 de 7 de la 

tarda 

 
 

 

 

Conferència del Dr. David 

Bueno i Torrens 
 
"El cervell aprenent: Què ens diu la neurociència s obre l'educació". 
 
Lloc:  Sala Teatre  

Preu:  Anticipada: 3€ fins al dia 16 d’abril 
Taquilla: 5€ 

Per poder assistir a la conferència cal fer prèviament la inscripció 
omplint el següent formulari: 

El codi Qr us porta al formulari. 

 
 
 

 

 

O bé cliqueu en aquest enllaç per anar al formulari: 

https://goo.gl/forms/mcoR6j9dn0yZrsn22 

 
 
Què és la neurociència? La neurociència ens ha permès entendre 
com funciona el cervell en molts aspectes del nostre dia a dia, un 
d’aquests és l’aprenentatge. Les emocions, la motivació, el plaer, la 
curiositat... en el naixement s’introdueixen en el funcionament instintiu 
del nostre cervell i esdevenen fonamentals en qualsevol procés 
d’ensenyament- aprenentatge. 
 
És un científic envoltat de preguntes: Com aprenem? Com pensa un 
adolescent? Quina és la millor edat per començar amb un segon 
idioma? Per què la música, la plàstica i l'educació física són tan 
importants?... 
 

2/4 DE 6 de la tarda 

12 del migdia 

2/4 de 10 del matí 

 

 

 

 

 
Taller amb fruita per a 

nens i nenes 

 

A càrrec del :  ”Taller de lletres ” amb  
la Saray 
Lloc:  Menjador Escola 
Inscripcions a l’Ajuntament  
         

 

 

 

 

 
Festival Escola Música 
Municipal (Dalcroze) 

 

     

Les veus en concert  
Viatge auditiu pel S. XX Els alumnes de cant de l’Escola de Música 
Municipal i els alumnes del Centre Dalcroze de Lleida uneixen les seves 
veus per oferir un concert ben especial. 

 

 

 

 

 

Caminada 
 

A càrrec de:   U.E. Superbé  -  Caminada pels diferents llocs del terme 
d’un recorregut d’uns 12 kms, en acabar hi haurà un petit refrigeri, pels 
caminadors i caminadores.    
Sortida  davant de l’Ajuntament  
 

Diumenge, 28 Abril 

Divendres, 26 d’Abril 

Dissabte, 27 Abril 



6 de la tarda 

5 de la tarda 

5 de la tarda 

 
 

Pel·lícula  

Robin Hood (Entrada Gratuïta) 

Lloc:  Sala Teatre  

  

 

 

 

 

 

Taller de pastissos  

  
 
A càrrec de: Rouyat Ben-Hommane el 
Qarbadani  
 
Lloc:  Menjador escola 

Inscripció a l’Ajuntament fins el dia 24 d’abril.  
 
 
 

 

 

 

 

 
Espectacle amb Fauna Salvatge   

 
A càrrec de: Zoo Pirineus 
Lloc: Sala Teatre 
 
• Zoo ve a casa nostra a 

Artesa de Lleida.  

• Una activitat  perfecta per despertar 
l‘interès del públic assistent. 

• El contacte amb els animals és una 
experiència profunda i deixa un rècord durador. 

Dilluns, 29 Abril 

Dimarts, 30 Abril 
7 de la tarda 

 

• Activitat desenvolupada amb la col·laboració del Departament d e 
Polítiques Mediambientals de GENCAT.  

• S’explica les normes de l’activitat i  començarà l’exhibició de vol. 
Al final de l'exhibició hi ha un torn per fer preguntes. 

• ANIMALS: Mussol banyut / Mussol comú / Òliba / Gamarús / Duc / 
Geneta / Fura / Xot 

 

• Contingut de l’activitat: 

– Observació 
– Caracterització dels sers vius: 
Nutrició, relació i reproducció. 
– Animals del nostre entorn – 
Classificació segons diferents 
criteris observables. 
– Responsabilitat cap els 
animals. 
– Característiques i 
comportaments dels animals per 
adaptar-se al medi. 

     

 

 

Xerrada “conviure amb 
l'esclerosis múltiple”  

 

Lloc:  Sala de plens Ajuntament. 

A càrrec de :  MÒNICA NIEVES, 
directora i neuropsicòloga del 
Centre Neurorehabilitador Miquel  

Martí i Pol de la Fundació Esclerosi 
Múltiple.  

 

 

 

 

 

 



6 de la tarda 

9 a 11del mati 

11 del MATí 

 

 

 

 

 

Spinning  

 

Coordinat per: Artesa Gym 

Lloc: Sala Teatre 

 

Pel·lícula 

Bohemian Rhapsody   

(Entrada Gratuïta) 

Lloc:  Sala Teatre  
 
 
 

 
 

 

 

 

 

Exhibició d’Animals cuidadors 
de persones 

A càrrec de :  l’associació ILERKAN. Per a tots els públics i especialment 

pels nens.  

Lloc:  Escola 

 

L’Associació Ilerkan està formada per un equip multidisciplinari de 
professionals de l’àmbit sanitari, educatiu i social que s’han format com a 
tècnics i experts en Intervencions Assistides amb Animals (IAA), 
concretament amb gossos, treballem sempre en equip i en xarxa. 
 

Dimecres, 1 Maig 

Dijous, 2 de Maig 

2/4 de 7 de la tarda 

8 de la tarda 

2/4 de 8 de la tarda 

8 de la tarda 
Xerrada “Endreça la teva vida 
amb hàbit saludable” 

 
A càrrec de: Professionals Atelier narratiu (duració 1 hora). 

Lloc:  Sala de Plens Ajuntament. 
 
 

 
 

 
Taller de Risoteràpia  
 

A càrrec de : Dúnia Carulla 

Lloc:  Sala de plens de l’Ajuntament 

 
Un taller per desconnectar, on profunditzaràs amb tu mateix i connectaràs amb la 
teva capacitat de sentir i de connectar amb les teves emocions a través de 
l’expressió corporal, música, joc teatral...creant un espai on el riure serà el resultat 
per sentir-te millor. 

 
Concert de l’Intèrpret 

 

Concert de l’Orquestra Simfònica de l’Intèrpret. 

Lloc:  Sala del Teatre 

 
 
Masterclass de Zumba 
 

A càrrec de :  de Josep Rebull 

Lloc: Pavelló 

 

 

 

 

Divendres, 3 Maig 



10 de la nit 

7 de la tarda 

A continuació 

A continuació 

nit 

 

 
 
Berenar Popular  
 

Lloc:  Plaça Albízies 

                                                          
 

 

 

Sortida itinerant de l’obra de 
teatre “WITCHIN”  

 

Desde la plaça Albizies pels carrers del 
Poble 
Kabitha, Kena i Kibby són tres bruixes 
que s’han cansat de ser esclaves de la 
figura autoritària que les oprimeix: 
Makkú, un gat de grans dimensions 
que sempre se’n surt amb la seva.  
 

 
Actuació del Pardal 
Roquer, versió acústica 

Lloc:  Sala teatre 
 
Autor i compositor del nostre himne, "Soc de 
l'Oest".  

 
Actuació musical, pel duet 
format per Gemma Olomí i 
Raquel Herrera  
 
 

Dissabte, 4 Maig 

2/4 de l’1 del migdia  

11 del matí 

2 de la tarda 

 
 

 

 

 

Caramelles - Coral de Juneda 
 

Caramelles en homenatge a Camil Bonet 
 

Carrers del recorregut :  

Inici al c. Gallart:        11:00h. 

Plaça de l’Església:     11:15h.  

Plaça Major:                11:30h. 

c. Sant Ramon:           11:45h.  

c. Hortes:                     12:00h. 

Plaça Albízies:             12:15h. 

Pavelló:                        12:30h. 

 

 

 

Sardanes  
 

Ballada de Sardanes amb la: 

Cobla Contemporània 

Lloc:  Pavelló 
 

 
  Dinar popular   

 
Lloc:  Sala teatre 
 
Per tothom que vulgui compartir el dinar amb 
els sardanistes. 
Per apuntar-se al dinar podeu anar a les 
oficines de LA CAIXA o BBVA pel preu de 11 
euros i recollir el tiquet a les oficines 
municipals, fins el dia 2 de maig. 

 

Diumenge, 5 Maig 



6 de la tarda 

¾ de 5 de la tarda 

 

Rebuda “ULTRA 
CLEAN MARATHON”   

 
Hora :  ¾ de 5 de la tarda 
Lloc: Davant de la Sala del Teatre 
 
 
La segona edició de la “Ultra Clean Marathon” enguany ens passa la 1a 
edició per la nostra població, on ciclistes  faran una ruta circular que 
transcorrerà 700 km per zones d’alt valor paisatgístic i natural de 
Catalunya. 

 

Pel·lícula de cine mut   

A càrrec de:   

Carles Robert, pianista     i    Miquel Àngel Marín , clarinet 

 

 

 

 

Posen música a la pel.lícula “ The Cameraman”  de Buster Keaton 

 

 

 

UNA JOIA DEL CINEMA MUT... DIVERTIDÍSSIMA!! 

L'última pel.lícula muda d'en Buster Keaton és també el primer film que va realitzar 
per a l’MGM. Durant anys, aquesta companyia va fer servir The Cameraman, amb 
tocs de romanticisme i escenes absolutament delirants 
En Luke Shannon és un fotògraf que treballa pels carrers de Nova York acompanyat d’un 
mico petit. S’enamora d’una telefonista d’una companyia de noticiaris cinematogràfics i, 
per estar--‐hi a prop, es converteix en operador de cinema, cercant amb la seva càmera 
una bona notícia. 
Apta per a tots els públics 

Direcció: Edward Sedgwick          Any: 1928 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

                  

AJUNTAMENT ARTESA DE LLEIDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CULTURA I FESTES 



    

 
 
SALUTACIÓ 

 

La Primavera ja és aquí…i la nostra Setmana 
Cultural també!!! 

Estem molt contents que un any més podem 
gaudir de una altra Setmana Cultural al nostre 
poble, ARTESA DE LLEIDA.  

Amb tot el nostre apreci i respecte, us hem 
preparat tallers, xerrades, música, esport...i 
moltes coses més!!! 

Esperem que gaudiu d’una molt bona setmana 
i que hi participeu amb tot allò que us pugui 
resultar interessant i us vingui de gust. 

Us hi esperem a tots/es!!! 

Una abraçada 
 

Joan i Yolanda 
Regidors de Cultura 
 

 

 

 

 

 

 



2/4 de 7 de la 

tarda 

 
 

 

 

Conferència del Dr. David 

Bueno i Torrens 
 
"El cervell aprenent: Què ens diu la neurociència s obre l'educació". 
 
Lloc:  Sala Teatre  

Preu:  Anticipada: 3€ fins al dia 16 d’abril 
Taquilla: 5€ 

Per poder assistir a la conferència cal fer prèviament la inscripció 
omplint el següent formulari: 

El codi Qr us porta al formulari. 

 
 
 

 

 

O bé cliqueu en aquest enllaç per anar al formulari: 

https://goo.gl/forms/mcoR6j9dn0yZrsn22 

 
 
Què és la neurociència? La neurociència ens ha permès entendre 
com funciona el cervell en molts aspectes del nostre dia a dia, un 
d’aquests és l’aprenentatge. Les emocions, la motivació, el plaer, la 
curiositat... en el naixement s’introdueixen en el funcionament instintiu 
del nostre cervell i esdevenen fonamentals en qualsevol procés 
d’ensenyament- aprenentatge. 
 
És un científic envoltat de preguntes: Com aprenem? Com pensa un 
adolescent? Quina és la millor edat per començar amb un segon 
idioma? Per què la música, la plàstica i l'educació física són tan 
importants?... 
 

2/4 DE 6 de la tarda 

12 del migdia 

2/4 de 10 del matí 

 

 

 

 

 
Taller amb fruita per a 

nens i nenes 

 

A càrrec del :  ”Taller de lletres ” amb  
la Saray 
Lloc:  Menjador Escola 
Inscripcions a l’Ajuntament  
         

 

 

 

 

 
Festival Escola Música 
Municipal (Dalcroze) 

 

     

Les veus en concert  
Viatge auditiu pel S. XX Els alumnes de cant de l’Escola de Música 
Municipal i els alumnes del Centre Dalcroze de Lleida uneixen les seves 
veus per oferir un concert ben especial. 

 

 

 

 

 

Caminada 
 

A càrrec de:   U.E. Superbé  -  Caminada pels diferents llocs del terme 
d’un recorregut d’uns 12 kms, en acabar hi haurà un petit refrigeri, pels 
caminadors i caminadores.    
Sortida  davant de l’Ajuntament  
 

Diumenge, 28 Abril 

Divendres, 26 d’Abril 

Dissabte, 27 Abril 



6 de la tarda 

5 de la tarda 

5 de la tarda 

 
 

Pel·lícula  

Robin Hood (Entrada Gratuïta) 

Lloc:  Sala Teatre  

  

 

 

 

 

 

Taller de pastissos  

  
 
A càrrec de: Rouyat Ben-Hommane el 
Qarbadani  
 
Lloc:  Menjador escola 

Inscripció a l’Ajuntament fins el dia 24 d’abril.  
 
 
 

 

 

 

 

 
Espectacle amb Fauna Salvatge   

 
A càrrec de: Zoo Pirineus 
Lloc: Sala Teatre 
 
• Zoo ve a casa nostra a 

Artesa de Lleida.  

• Una activitat  perfecta per despertar 
l‘interès del públic assistent. 

• El contacte amb els animals és una 
experiència profunda i deixa un rècord durador. 

Dilluns, 29 Abril 

Dimarts, 30 Abril 
7 de la tarda 

 

• Activitat desenvolupada amb la col·laboració del Departament d e 
Polítiques Mediambientals de GENCAT.  

• S’explica les normes de l’activitat i  començarà l’exhibició de vol. 
Al final de l'exhibició hi ha un torn per fer preguntes. 

• ANIMALS: Mussol banyut / Mussol comú / Òliba / Gamarús / Duc / 
Geneta / Fura / Xot 

 

• Contingut de l’activitat: 

– Observació 
– Caracterització dels sers vius: 
Nutrició, relació i reproducció. 
– Animals del nostre entorn – 
Classificació segons diferents 
criteris observables. 
– Responsabilitat cap els 
animals. 
– Característiques i 
comportaments dels animals per 
adaptar-se al medi. 

     

 

 

Xerrada “conviure amb 
l'esclerosis múltiple”  

 

Lloc:  Sala de plens Ajuntament. 

A càrrec de :  MÒNICA NIEVES, 
directora i neuropsicòloga del 
Centre Neurorehabilitador Miquel  

Martí i Pol de la Fundació Esclerosi 
Múltiple.  

 

 

 

 

 

 



6 de la tarda 

9 a 11del mati 

11 del MATí 

 

 

 

 

 

Spinning  

 

Coordinat per: Artesa Gym 

Lloc: Sala Teatre 

 

Pel·lícula 

Bohemian Rhapsody   

(Entrada Gratuïta) 

Lloc:  Sala Teatre  
 
 
 

 
 

 

 

 

 

Exhibició d’Animals cuidadors 
de persones 

A càrrec de :  l’associació ILERKAN. Per a tots els públics i especialment 

pels nens.  

Lloc:  Escola 

 

L’Associació Ilerkan està formada per un equip multidisciplinari de 
professionals de l’àmbit sanitari, educatiu i social que s’han format com a 
tècnics i experts en Intervencions Assistides amb Animals (IAA), 
concretament amb gossos, treballem sempre en equip i en xarxa. 
 

Dimecres, 1 Maig 

Dijous, 2 de Maig 

2/4 de 7 de la tarda 

8 de la tarda 

2/4 de 8 de la tarda 

8 de la tarda 
Xerrada “Endreça la teva vida 
amb hàbit saludable” 

 
A càrrec de: Professionals Atelier narratiu (duració 1 hora). 

Lloc:  Sala de Plens Ajuntament. 
 
 

 
 

 
Taller de Risoteràpia  
 

A càrrec de : Dúnia Carulla 

Lloc:  Sala de plens de l’Ajuntament 

 
Un taller per desconnectar, on profunditzaràs amb tu mateix i connectaràs amb la 
teva capacitat de sentir i de connectar amb les teves emocions a través de 
l’expressió corporal, música, joc teatral...creant un espai on el riure serà el resultat 
per sentir-te millor. 

 
Concert de l’Intèrpret 

 

Concert de l’Orquestra Simfònica de l’Intèrpret. 

Lloc:  Sala del Teatre 

 
 
Masterclass de Zumba 
 

A càrrec de :  de Josep Rebull 

Lloc: Pavelló 

 

 

 

 

Divendres, 3 Maig 



10 de la nit 

7 de la tarda 

A continuació 

A continuació 

nit 

 

 
 
Berenar Popular  
 

Lloc:  Plaça Albízies 

                                                          
 

 

 

Sortida itinerant de l’obra de 
teatre “WITCHIN”  

 

Desde la plaça Albizies pels carrers del 
Poble 
Kabitha, Kena i Kibby són tres bruixes 
que s’han cansat de ser esclaves de la 
figura autoritària que les oprimeix: 
Makkú, un gat de grans dimensions 
que sempre se’n surt amb la seva.  
 

 
Actuació del Pardal 
Roquer, versió acústica 

Lloc:  Sala teatre 
 
Autor i compositor del nostre himne, "Soc de 
l'Oest".  

 
Actuació musical, pel duet 
format per Gemma Olomí i 
Raquel Herrera  
 
 

Dissabte, 4 Maig 

2/4 de l’1 del migdia  

11 del matí 

2 de la tarda 

 
 

 

 

 

Caramelles - Coral de Juneda 
 

Caramelles en homenatge a Camil Bonet 
 

Carrers del recorregut :  

Inici al c. Gallart:        11:00h. 

Plaça de l’Església:     11:15h.  

Plaça Major:                11:30h. 

c. Sant Ramon:           11:45h.  

c. Hortes:                     12:00h. 

Plaça Albízies:             12:15h. 

Pavelló:                        12:30h. 

 

 

 

Sardanes  
 

Ballada de Sardanes amb la: 

Cobla Contemporània 

Lloc:  Pavelló 
 

 
  Dinar popular   

 
Lloc:  Sala teatre 
 
Per tothom que vulgui compartir el dinar amb 
els sardanistes. 
Per apuntar-se al dinar podeu anar a les 
oficines de LA CAIXA o BBVA pel preu de 11 
euros i recollir el tiquet a les oficines 
municipals, fins el dia 2 de maig. 

 

Diumenge, 5 Maig 



6 de la tarda 

¾ de 5 de la tarda 

 

Rebuda “ULTRA 
CLEAN MARATHON”   

 
Hora :  ¾ de 5 de la tarda 
Lloc: Davant de la Sala del Teatre 
 
 
La segona edició de la “Ultra Clean Marathon” enguany ens passa la 1a 
edició per la nostra població, on ciclistes  faran una ruta circular que 
transcorrerà 700 km per zones d’alt valor paisatgístic i natural de 
Catalunya. 

 

Pel·lícula de cine mut   

A càrrec de:   

Carles Robert, pianista     i    Miquel Àngel Marín , clarinet 

 

 

 

 

Posen música a la pel.lícula “ The Cameraman”  de Buster Keaton 

 

 

 

UNA JOIA DEL CINEMA MUT... DIVERTIDÍSSIMA!! 

L'última pel.lícula muda d'en Buster Keaton és també el primer film que va realitzar 
per a l’MGM. Durant anys, aquesta companyia va fer servir The Cameraman, amb 
tocs de romanticisme i escenes absolutament delirants 
En Luke Shannon és un fotògraf que treballa pels carrers de Nova York acompanyat d’un 
mico petit. S’enamora d’una telefonista d’una companyia de noticiaris cinematogràfics i, 
per estar--‐hi a prop, es converteix en operador de cinema, cercant amb la seva càmera 
una bona notícia. 
Apta per a tots els públics 

Direcció: Edward Sedgwick          Any: 1928 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

                  

AJUNTAMENT ARTESA DE LLEIDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CULTURA I FESTES 



    

 
 
SALUTACIÓ 

 

La Primavera ja és aquí…i la nostra Setmana 
Cultural també!!! 

Estem molt contents que un any més podem 
gaudir de una altra Setmana Cultural al nostre 
poble, ARTESA DE LLEIDA.  

Amb tot el nostre apreci i respecte, us hem 
preparat tallers, xerrades, música, esport...i 
moltes coses més!!! 

Esperem que gaudiu d’una molt bona setmana 
i que hi participeu amb tot allò que us pugui 
resultar interessant i us vingui de gust. 

Us hi esperem a tots/es!!! 

Una abraçada 
 

Joan i Yolanda 
Regidors de Cultura 
 

 

 

 

 

 

 



2/4 de 7 de la 

tarda 

 
 

 

 

Conferència del Dr. David 

Bueno i Torrens 
 
"El cervell aprenent: Què ens diu la neurociència s obre l'educació". 
 
Lloc:  Sala Teatre  

Preu:  Anticipada: 3€ fins al dia 16 d’abril 
Taquilla: 5€ 

Per poder assistir a la conferència cal fer prèviament la inscripció 
omplint el següent formulari: 

El codi Qr us porta al formulari. 

 
 
 

 

 

O bé cliqueu en aquest enllaç per anar al formulari: 

https://goo.gl/forms/mcoR6j9dn0yZrsn22 

 
 
Què és la neurociència? La neurociència ens ha permès entendre 
com funciona el cervell en molts aspectes del nostre dia a dia, un 
d’aquests és l’aprenentatge. Les emocions, la motivació, el plaer, la 
curiositat... en el naixement s’introdueixen en el funcionament instintiu 
del nostre cervell i esdevenen fonamentals en qualsevol procés 
d’ensenyament- aprenentatge. 
 
És un científic envoltat de preguntes: Com aprenem? Com pensa un 
adolescent? Quina és la millor edat per començar amb un segon 
idioma? Per què la música, la plàstica i l'educació física són tan 
importants?... 
 

2/4 DE 6 de la tarda 

12 del migdia 

2/4 de 10 del matí 

 

 

 

 

 
Taller amb fruita per a 

nens i nenes 

 

A càrrec del :  ”Taller de lletres ” amb  
la Saray 
Lloc:  Menjador Escola 
Inscripcions a l’Ajuntament  
         

 

 

 

 

 
Festival Escola Música 
Municipal (Dalcroze) 

 

     

Les veus en concert  
Viatge auditiu pel S. XX Els alumnes de cant de l’Escola de Música 
Municipal i els alumnes del Centre Dalcroze de Lleida uneixen les seves 
veus per oferir un concert ben especial. 

 

 

 

 

 

Caminada 
 

A càrrec de:   U.E. Superbé  -  Caminada pels diferents llocs del terme 
d’un recorregut d’uns 12 kms, en acabar hi haurà un petit refrigeri, pels 
caminadors i caminadores.    
Sortida  davant de l’Ajuntament  
 

Diumenge, 28 Abril 

Divendres, 26 d’Abril 

Dissabte, 27 Abril 



6 de la tarda 

5 de la tarda 

5 de la tarda 

 
 

Pel·lícula  

Robin Hood (Entrada Gratuïta) 

Lloc:  Sala Teatre  

  

 

 

 

 

 

Taller de pastissos  

  
 
A càrrec de: Rouyat Ben-Hommane el 
Qarbadani  
 
Lloc:  Menjador escola 

Inscripció a l’Ajuntament fins el dia 24 d’abril.  
 
 
 

 

 

 

 

 
Espectacle amb Fauna Salvatge   

 
A càrrec de: Zoo Pirineus 
Lloc: Sala Teatre 
 
• Zoo ve a casa nostra a 

Artesa de Lleida.  

• Una activitat  perfecta per despertar 
l‘interès del públic assistent. 

• El contacte amb els animals és una 
experiència profunda i deixa un rècord durador. 

Dilluns, 29 Abril 

Dimarts, 30 Abril 
7 de la tarda 

 

• Activitat desenvolupada amb la col·laboració del Departament d e 
Polítiques Mediambientals de GENCAT.  

• S’explica les normes de l’activitat i  començarà l’exhibició de vol. 
Al final de l'exhibició hi ha un torn per fer preguntes. 

• ANIMALS: Mussol banyut / Mussol comú / Òliba / Gamarús / Duc / 
Geneta / Fura / Xot 

 

• Contingut de l’activitat: 

– Observació 
– Caracterització dels sers vius: 
Nutrició, relació i reproducció. 
– Animals del nostre entorn – 
Classificació segons diferents 
criteris observables. 
– Responsabilitat cap els 
animals. 
– Característiques i 
comportaments dels animals per 
adaptar-se al medi. 

     

 

 

Xerrada “conviure amb 
l'esclerosis múltiple”  

 

Lloc:  Sala de plens Ajuntament. 

A càrrec de :  MÒNICA NIEVES, 
directora i neuropsicòloga del 
Centre Neurorehabilitador Miquel  

Martí i Pol de la Fundació Esclerosi 
Múltiple.  

 

 

 

 

 

 



6 de la tarda 

9 a 11del mati 

11 del MATí 

 

 

 

 

 

Spinning  

 

Coordinat per: Artesa Gym 

Lloc: Sala Teatre 

 

Pel·lícula 

Bohemian Rhapsody   

(Entrada Gratuïta) 

Lloc:  Sala Teatre  
 
 
 

 
 

 

 

 

 

Exhibició d’Animals cuidadors 
de persones 

A càrrec de :  l’associació ILERKAN. Per a tots els públics i especialment 

pels nens.  

Lloc:  Escola 

 

L’Associació Ilerkan està formada per un equip multidisciplinari de 
professionals de l’àmbit sanitari, educatiu i social que s’han format com a 
tècnics i experts en Intervencions Assistides amb Animals (IAA), 
concretament amb gossos, treballem sempre en equip i en xarxa. 
 

Dimecres, 1 Maig 

Dijous, 2 de Maig 

2/4 de 7 de la tarda 

8 de la tarda 

2/4 de 8 de la tarda 

8 de la tarda 
Xerrada “Endreça la teva vida 
amb hàbit saludable” 

 
A càrrec de: Professionals Atelier narratiu (duració 1 hora). 

Lloc:  Sala de Plens Ajuntament. 
 
 

 
 

 
Taller de Risoteràpia  
 

A càrrec de : Dúnia Carulla 

Lloc:  Sala de plens de l’Ajuntament 

 
Un taller per desconnectar, on profunditzaràs amb tu mateix i connectaràs amb la 
teva capacitat de sentir i de connectar amb les teves emocions a través de 
l’expressió corporal, música, joc teatral...creant un espai on el riure serà el resultat 
per sentir-te millor. 

 
Concert de l’Intèrpret 

 

Concert de l’Orquestra Simfònica de l’Intèrpret. 

Lloc:  Sala del Teatre 

 
 
Masterclass de Zumba 
 

A càrrec de :  de Josep Rebull 

Lloc: Pavelló 

 

 

 

 

Divendres, 3 Maig 



10 de la nit 

7 de la tarda 

A continuació 

A continuació 

nit 

 

 
 
Berenar Popular  
 

Lloc:  Plaça Albízies 

                                                          
 

 

 

Sortida itinerant de l’obra de 
teatre “WITCHIN”  

 

Desde la plaça Albizies pels carrers del 
Poble 
Kabitha, Kena i Kibby són tres bruixes 
que s’han cansat de ser esclaves de la 
figura autoritària que les oprimeix: 
Makkú, un gat de grans dimensions 
que sempre se’n surt amb la seva.  
 

 
Actuació del Pardal 
Roquer, versió acústica 

Lloc:  Sala teatre 
 
Autor i compositor del nostre himne, "Soc de 
l'Oest".  

 
Actuació musical, pel duet 
format per Gemma Olomí i 
Raquel Herrera  
 
 

Dissabte, 4 Maig 

2/4 de l’1 del migdia  

11 del matí 

2 de la tarda 

 
 

 

 

 

Caramelles - Coral de Juneda 
 

Caramelles en homenatge a Camil Bonet 
 

Carrers del recorregut :  

Inici al c. Gallart:        11:00h. 

Plaça de l’Església:     11:15h.  

Plaça Major:                11:30h. 

c. Sant Ramon:           11:45h.  

c. Hortes:                     12:00h. 

Plaça Albízies:             12:15h. 

Pavelló:                        12:30h. 

 

 

 

Sardanes  
 

Ballada de Sardanes amb la: 

Cobla Contemporània 

Lloc:  Pavelló 
 

 
  Dinar popular   

 
Lloc:  Sala teatre 
 
Per tothom que vulgui compartir el dinar amb 
els sardanistes. 
Per apuntar-se al dinar podeu anar a les 
oficines de LA CAIXA o BBVA pel preu de 11 
euros i recollir el tiquet a les oficines 
municipals, fins el dia 2 de maig. 

 

Diumenge, 5 Maig 



6 de la tarda 

¾ de 5 de la tarda 

 

Rebuda “ULTRA 
CLEAN MARATHON”   

 
Hora :  ¾ de 5 de la tarda 
Lloc: Davant de la Sala del Teatre 
 
 
La segona edició de la “Ultra Clean Marathon” enguany ens passa la 1a 
edició per la nostra població, on ciclistes  faran una ruta circular que 
transcorrerà 700 km per zones d’alt valor paisatgístic i natural de 
Catalunya. 

 

Pel·lícula de cine mut   

A càrrec de:   

Carles Robert, pianista     i    Miquel Àngel Marín , clarinet 

 

 

 

 

Posen música a la pel.lícula “ The Cameraman”  de Buster Keaton 

 

 

 

UNA JOIA DEL CINEMA MUT... DIVERTIDÍSSIMA!! 

L'última pel.lícula muda d'en Buster Keaton és també el primer film que va realitzar 
per a l’MGM. Durant anys, aquesta companyia va fer servir The Cameraman, amb 
tocs de romanticisme i escenes absolutament delirants 
En Luke Shannon és un fotògraf que treballa pels carrers de Nova York acompanyat d’un 
mico petit. S’enamora d’una telefonista d’una companyia de noticiaris cinematogràfics i, 
per estar--‐hi a prop, es converteix en operador de cinema, cercant amb la seva càmera 
una bona notícia. 
Apta per a tots els públics 

Direcció: Edward Sedgwick          Any: 1928 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

                  

AJUNTAMENT ARTESA DE LLEIDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CULTURA I FESTES 



    

 
 
SALUTACIÓ 

 

La Primavera ja és aquí…i la nostra Setmana 
Cultural també!!! 

Estem molt contents que un any més podem 
gaudir de una altra Setmana Cultural al nostre 
poble, ARTESA DE LLEIDA.  

Amb tot el nostre apreci i respecte, us hem 
preparat tallers, xerrades, música, esport...i 
moltes coses més!!! 

Esperem que gaudiu d’una molt bona setmana 
i que hi participeu amb tot allò que us pugui 
resultar interessant i us vingui de gust. 

Us hi esperem a tots/es!!! 

Una abraçada 
 

Joan i Yolanda 
Regidors de Cultura 
 

 

 

 

 

 

 



2/4 de 7 de la 

tarda 

 
 

 

 

Conferència del Dr. David 

Bueno i Torrens 
 
"El cervell aprenent: Què ens diu la neurociència s obre l'educació". 
 
Lloc:  Sala Teatre  

Preu:  Anticipada: 3€ fins al dia 16 d’abril 
Taquilla: 5€ 

Per poder assistir a la conferència cal fer prèviament la inscripció 
omplint el següent formulari: 

El codi Qr us porta al formulari. 

 
 
 

 

 

O bé cliqueu en aquest enllaç per anar al formulari: 

https://goo.gl/forms/mcoR6j9dn0yZrsn22 

 
 
Què és la neurociència? La neurociència ens ha permès entendre 
com funciona el cervell en molts aspectes del nostre dia a dia, un 
d’aquests és l’aprenentatge. Les emocions, la motivació, el plaer, la 
curiositat... en el naixement s’introdueixen en el funcionament instintiu 
del nostre cervell i esdevenen fonamentals en qualsevol procés 
d’ensenyament- aprenentatge. 
 
És un científic envoltat de preguntes: Com aprenem? Com pensa un 
adolescent? Quina és la millor edat per començar amb un segon 
idioma? Per què la música, la plàstica i l'educació física són tan 
importants?... 
 

2/4 DE 6 de la tarda 

12 del migdia 

2/4 de 10 del matí 

 

 

 

 

 
Taller amb fruita per a 

nens i nenes 

 

A càrrec del :  ”Taller de lletres ” amb  
la Saray 
Lloc:  Menjador Escola 
Inscripcions a l’Ajuntament  
         

 

 

 

 

 
Festival Escola Música 
Municipal (Dalcroze) 

 

     

Les veus en concert  
Viatge auditiu pel S. XX Els alumnes de cant de l’Escola de Música 
Municipal i els alumnes del Centre Dalcroze de Lleida uneixen les seves 
veus per oferir un concert ben especial. 

 

 

 

 

 

Caminada 
 

A càrrec de:   U.E. Superbé  -  Caminada pels diferents llocs del terme 
d’un recorregut d’uns 12 kms, en acabar hi haurà un petit refrigeri, pels 
caminadors i caminadores.    
Sortida  davant de l’Ajuntament  
 

Diumenge, 28 Abril 

Divendres, 26 d’Abril 

Dissabte, 27 Abril 



6 de la tarda 

5 de la tarda 

5 de la tarda 

 
 

Pel·lícula  

Robin Hood (Entrada Gratuïta) 

Lloc:  Sala Teatre  

  

 

 

 

 

 

Taller de pastissos  

  
 
A càrrec de: Rouyat Ben-Hommane el 
Qarbadani  
 
Lloc:  Menjador escola 

Inscripció a l’Ajuntament fins el dia 24 d’abril.  
 
 
 

 

 

 

 

 
Espectacle amb Fauna Salvatge   

 
A càrrec de: Zoo Pirineus 
Lloc: Sala Teatre 
 
• Zoo ve a casa nostra a 

Artesa de Lleida.  

• Una activitat  perfecta per despertar 
l‘interès del públic assistent. 

• El contacte amb els animals és una 
experiència profunda i deixa un rècord durador. 

Dilluns, 29 Abril 

Dimarts, 30 Abril 
7 de la tarda 

 

• Activitat desenvolupada amb la col·laboració del Departament d e 
Polítiques Mediambientals de GENCAT.  

• S’explica les normes de l’activitat i  començarà l’exhibició de vol. 
Al final de l'exhibició hi ha un torn per fer preguntes. 

• ANIMALS: Mussol banyut / Mussol comú / Òliba / Gamarús / Duc / 
Geneta / Fura / Xot 

 

• Contingut de l’activitat: 

– Observació 
– Caracterització dels sers vius: 
Nutrició, relació i reproducció. 
– Animals del nostre entorn – 
Classificació segons diferents 
criteris observables. 
– Responsabilitat cap els 
animals. 
– Característiques i 
comportaments dels animals per 
adaptar-se al medi. 

     

 

 

Xerrada “conviure amb 
l'esclerosis múltiple”  

 

Lloc:  Sala de plens Ajuntament. 

A càrrec de :  MÒNICA NIEVES, 
directora i neuropsicòloga del 
Centre Neurorehabilitador Miquel  

Martí i Pol de la Fundació Esclerosi 
Múltiple.  

 

 

 

 

 

 



6 de la tarda 

9 a 11del mati 

11 del MATí 

 

 

 

 

 

Spinning  

 

Coordinat per: Artesa Gym 

Lloc: Sala Teatre 

 

Pel·lícula 

Bohemian Rhapsody   

(Entrada Gratuïta) 

Lloc:  Sala Teatre  
 
 
 

 
 

 

 

 

 

Exhibició d’Animals cuidadors 
de persones 

A càrrec de :  l’associació ILERKAN. Per a tots els públics i especialment 

pels nens.  

Lloc:  Escola 

 

L’Associació Ilerkan està formada per un equip multidisciplinari de 
professionals de l’àmbit sanitari, educatiu i social que s’han format com a 
tècnics i experts en Intervencions Assistides amb Animals (IAA), 
concretament amb gossos, treballem sempre en equip i en xarxa. 
 

Dimecres, 1 Maig 

Dijous, 2 de Maig 

2/4 de 7 de la tarda 

8 de la tarda 

2/4 de 8 de la tarda 

8 de la tarda 
Xerrada “Endreça la teva vida 
amb hàbit saludable” 

 
A càrrec de: Professionals Atelier narratiu (duració 1 hora). 

Lloc:  Sala de Plens Ajuntament. 
 
 

 
 

 
Taller de Risoteràpia  
 

A càrrec de : Dúnia Carulla 

Lloc:  Sala de plens de l’Ajuntament 

 
Un taller per desconnectar, on profunditzaràs amb tu mateix i connectaràs amb la 
teva capacitat de sentir i de connectar amb les teves emocions a través de 
l’expressió corporal, música, joc teatral...creant un espai on el riure serà el resultat 
per sentir-te millor. 

 
Concert de l’Intèrpret 

 

Concert de l’Orquestra Simfònica de l’Intèrpret. 

Lloc:  Sala del Teatre 

 
 
Masterclass de Zumba 
 

A càrrec de :  de Josep Rebull 

Lloc: Pavelló 

 

 

 

 

Divendres, 3 Maig 



10 de la nit 

7 de la tarda 

A continuació 

A continuació 

nit 

 

 
 
Berenar Popular  
 

Lloc:  Plaça Albízies 

                                                          
 

 

 

Sortida itinerant de l’obra de 
teatre “WITCHIN”  

 

Desde la plaça Albizies pels carrers del 
Poble 
Kabitha, Kena i Kibby són tres bruixes 
que s’han cansat de ser esclaves de la 
figura autoritària que les oprimeix: 
Makkú, un gat de grans dimensions 
que sempre se’n surt amb la seva.  
 

 
Actuació del Pardal 
Roquer, versió acústica 

Lloc:  Sala teatre 
 
Autor i compositor del nostre himne, "Soc de 
l'Oest".  

 
Actuació musical, pel duet 
format per Gemma Olomí i 
Raquel Herrera  
 
 

Dissabte, 4 Maig 

2/4 de l’1 del migdia  

11 del matí 

2 de la tarda 

 
 

 

 

 

Caramelles - Coral de Juneda 
 

Caramelles en homenatge a Camil Bonet 
 

Carrers del recorregut :  

Inici al c. Gallart:        11:00h. 

Plaça de l’Església:     11:15h.  

Plaça Major:                11:30h. 

c. Sant Ramon:           11:45h.  

c. Hortes:                     12:00h. 

Plaça Albízies:             12:15h. 

Pavelló:                        12:30h. 

 

 

 

Sardanes  
 

Ballada de Sardanes amb la: 

Cobla Contemporània 

Lloc:  Pavelló 
 

 
  Dinar popular   

 
Lloc:  Sala teatre 
 
Per tothom que vulgui compartir el dinar amb 
els sardanistes. 
Per apuntar-se al dinar podeu anar a les 
oficines de LA CAIXA o BBVA pel preu de 11 
euros i recollir el tiquet a les oficines 
municipals, fins el dia 2 de maig. 

 

Diumenge, 5 Maig 



6 de la tarda 

¾ de 5 de la tarda 

 

Rebuda “ULTRA 
CLEAN MARATHON”   

 
Hora :  ¾ de 5 de la tarda 
Lloc: Davant de la Sala del Teatre 
 
 
La segona edició de la “Ultra Clean Marathon” enguany ens passa la 1a 
edició per la nostra població, on ciclistes  faran una ruta circular que 
transcorrerà 700 km per zones d’alt valor paisatgístic i natural de 
Catalunya. 

 

Pel·lícula de cine mut   

A càrrec de:   

Carles Robert, pianista     i    Miquel Àngel Marín , clarinet 

 

 

 

 

Posen música a la pel.lícula “ The Cameraman”  de Buster Keaton 

 

 

 

UNA JOIA DEL CINEMA MUT... DIVERTIDÍSSIMA!! 

L'última pel.lícula muda d'en Buster Keaton és també el primer film que va realitzar 
per a l’MGM. Durant anys, aquesta companyia va fer servir The Cameraman, amb 
tocs de romanticisme i escenes absolutament delirants 
En Luke Shannon és un fotògraf que treballa pels carrers de Nova York acompanyat d’un 
mico petit. S’enamora d’una telefonista d’una companyia de noticiaris cinematogràfics i, 
per estar--‐hi a prop, es converteix en operador de cinema, cercant amb la seva càmera 
una bona notícia. 
Apta per a tots els públics 

Direcció: Edward Sedgwick          Any: 1928 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

                  

AJUNTAMENT ARTESA DE LLEIDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CULTURA I FESTES 



    

 
 
SALUTACIÓ 

 

La Primavera ja és aquí…i la nostra Setmana 
Cultural també!!! 

Estem molt contents que un any més podem 
gaudir de una altra Setmana Cultural al nostre 
poble, ARTESA DE LLEIDA.  

Amb tot el nostre apreci i respecte, us hem 
preparat tallers, xerrades, música, esport...i 
moltes coses més!!! 

Esperem que gaudiu d’una molt bona setmana 
i que hi participeu amb tot allò que us pugui 
resultar interessant i us vingui de gust. 

Us hi esperem a tots/es!!! 

Una abraçada 
 

Joan i Yolanda 
Regidors de Cultura 
 

 

 

 

 

 

 



2/4 de 7 de la 

tarda 

 
 

 

 

Conferència del Dr. David 

Bueno i Torrens 
 
"El cervell aprenent: Què ens diu la neurociència s obre l'educació". 
 
Lloc:  Sala Teatre  

Preu:  Anticipada: 3€ fins al dia 16 d’abril 
Taquilla: 5€ 

Per poder assistir a la conferència cal fer prèviament la inscripció 
omplint el següent formulari: 

El codi Qr us porta al formulari. 

 
 
 

 

 

O bé cliqueu en aquest enllaç per anar al formulari: 

https://goo.gl/forms/mcoR6j9dn0yZrsn22 

 
 
Què és la neurociència? La neurociència ens ha permès entendre 
com funciona el cervell en molts aspectes del nostre dia a dia, un 
d’aquests és l’aprenentatge. Les emocions, la motivació, el plaer, la 
curiositat... en el naixement s’introdueixen en el funcionament instintiu 
del nostre cervell i esdevenen fonamentals en qualsevol procés 
d’ensenyament- aprenentatge. 
 
És un científic envoltat de preguntes: Com aprenem? Com pensa un 
adolescent? Quina és la millor edat per començar amb un segon 
idioma? Per què la música, la plàstica i l'educació física són tan 
importants?... 
 

2/4 DE 6 de la tarda 

12 del migdia 

2/4 de 10 del matí 

 

 

 

 

 
Taller amb fruita per a 

nens i nenes 

 

A càrrec del :  ”Taller de lletres ” amb  
la Saray 
Lloc:  Menjador Escola 
Inscripcions a l’Ajuntament  
         

 

 

 

 

 
Festival Escola Música 
Municipal (Dalcroze) 

 

     

Les veus en concert  
Viatge auditiu pel S. XX Els alumnes de cant de l’Escola de Música 
Municipal i els alumnes del Centre Dalcroze de Lleida uneixen les seves 
veus per oferir un concert ben especial. 

 

 

 

 

 

Caminada 
 

A càrrec de:   U.E. Superbé  -  Caminada pels diferents llocs del terme 
d’un recorregut d’uns 12 kms, en acabar hi haurà un petit refrigeri, pels 
caminadors i caminadores.    
Sortida  davant de l’Ajuntament  
 

Diumenge, 28 Abril 

Divendres, 26 d’Abril 

Dissabte, 27 Abril 



6 de la tarda 

5 de la tarda 

5 de la tarda 

 
 

Pel·lícula  

Robin Hood (Entrada Gratuïta) 

Lloc:  Sala Teatre  

  

 

 

 

 

 

Taller de pastissos  

  
 
A càrrec de: Rouyat Ben-Hommane el 
Qarbadani  
 
Lloc:  Menjador escola 

Inscripció a l’Ajuntament fins el dia 24 d’abril.  
 
 
 

 

 

 

 

 
Espectacle amb Fauna Salvatge   

 
A càrrec de: Zoo Pirineus 
Lloc: Sala Teatre 
 
• Zoo ve a casa nostra a 

Artesa de Lleida.  

• Una activitat  perfecta per despertar 
l‘interès del públic assistent. 

• El contacte amb els animals és una 
experiència profunda i deixa un rècord durador. 

Dilluns, 29 Abril 

Dimarts, 30 Abril 
7 de la tarda 

 

• Activitat desenvolupada amb la col·laboració del Departament d e 
Polítiques Mediambientals de GENCAT.  

• S’explica les normes de l’activitat i  començarà l’exhibició de vol. 
Al final de l'exhibició hi ha un torn per fer preguntes. 

• ANIMALS: Mussol banyut / Mussol comú / Òliba / Gamarús / Duc / 
Geneta / Fura / Xot 

 

• Contingut de l’activitat: 

– Observació 
– Caracterització dels sers vius: 
Nutrició, relació i reproducció. 
– Animals del nostre entorn – 
Classificació segons diferents 
criteris observables. 
– Responsabilitat cap els 
animals. 
– Característiques i 
comportaments dels animals per 
adaptar-se al medi. 

     

 

 

Xerrada “conviure amb 
l'esclerosis múltiple”  

 

Lloc:  Sala de plens Ajuntament. 

A càrrec de :  MÒNICA NIEVES, 
directora i neuropsicòloga del 
Centre Neurorehabilitador Miquel  

Martí i Pol de la Fundació Esclerosi 
Múltiple.  

 

 

 

 

 

 



6 de la tarda 

9 a 11del mati 

11 del MATí 

 

 

 

 

 

Spinning  

 

Coordinat per: Artesa Gym 

Lloc: Sala Teatre 

 

Pel·lícula 

Bohemian Rhapsody   

(Entrada Gratuïta) 

Lloc:  Sala Teatre  
 
 
 

 
 

 

 

 

 

Exhibició d’Animals cuidadors 
de persones 

A càrrec de :  l’associació ILERKAN. Per a tots els públics i especialment 

pels nens.  

Lloc:  Escola 

 

L’Associació Ilerkan està formada per un equip multidisciplinari de 
professionals de l’àmbit sanitari, educatiu i social que s’han format com a 
tècnics i experts en Intervencions Assistides amb Animals (IAA), 
concretament amb gossos, treballem sempre en equip i en xarxa. 
 

Dimecres, 1 Maig 

Dijous, 2 de Maig 

2/4 de 7 de la tarda 

8 de la tarda 

2/4 de 8 de la tarda 

8 de la tarda 
Xerrada “Endreça la teva vida 
amb hàbit saludable” 

 
A càrrec de: Professionals Atelier narratiu (duració 1 hora). 

Lloc:  Sala de Plens Ajuntament. 
 
 

 
 

 
Taller de Risoteràpia  
 

A càrrec de : Dúnia Carulla 

Lloc:  Sala de plens de l’Ajuntament 

 
Un taller per desconnectar, on profunditzaràs amb tu mateix i connectaràs amb la 
teva capacitat de sentir i de connectar amb les teves emocions a través de 
l’expressió corporal, música, joc teatral...creant un espai on el riure serà el resultat 
per sentir-te millor. 

 
Concert de l’Intèrpret 

 

Concert de l’Orquestra Simfònica de l’Intèrpret. 

Lloc:  Sala del Teatre 

 
 
Masterclass de Zumba 
 

A càrrec de :  de Josep Rebull 

Lloc: Pavelló 

 

 

 

 

Divendres, 3 Maig 



10 de la nit 

7 de la tarda 

A continuació 

A continuació 

nit 

 

 
 
Berenar Popular  
 

Lloc:  Plaça Albízies 

                                                          
 

 

 

Sortida itinerant de l’obra de 
teatre “WITCHIN”  

 

Desde la plaça Albizies pels carrers del 
Poble 
Kabitha, Kena i Kibby són tres bruixes 
que s’han cansat de ser esclaves de la 
figura autoritària que les oprimeix: 
Makkú, un gat de grans dimensions 
que sempre se’n surt amb la seva.  
 

 
Actuació del Pardal 
Roquer, versió acústica 

Lloc:  Sala teatre 
 
Autor i compositor del nostre himne, "Soc de 
l'Oest".  

 
Actuació musical, pel duet 
format per Gemma Olomí i 
Raquel Herrera  
 
 

Dissabte, 4 Maig 

2/4 de l’1 del migdia  

11 del matí 

2 de la tarda 

 
 

 

 

 

Caramelles - Coral de Juneda 
 

Caramelles en homenatge a Camil Bonet 
 

Carrers del recorregut :  

Inici al c. Gallart:        11:00h. 

Plaça de l’Església:     11:15h.  

Plaça Major:                11:30h. 

c. Sant Ramon:           11:45h.  

c. Hortes:                     12:00h. 

Plaça Albízies:             12:15h. 

Pavelló:                        12:30h. 

 

 

 

Sardanes  
 

Ballada de Sardanes amb la: 

Cobla Contemporània 

Lloc:  Pavelló 
 

 
  Dinar popular   

 
Lloc:  Sala teatre 
 
Per tothom que vulgui compartir el dinar amb 
els sardanistes. 
Per apuntar-se al dinar podeu anar a les 
oficines de LA CAIXA o BBVA pel preu de 11 
euros i recollir el tiquet a les oficines 
municipals, fins el dia 2 de maig. 

 

Diumenge, 5 Maig 



6 de la tarda 

¾ de 5 de la tarda 

 

Rebuda “ULTRA 
CLEAN MARATHON”   

 
Hora :  ¾ de 5 de la tarda 
Lloc: Davant de la Sala del Teatre 
 
 
La segona edició de la “Ultra Clean Marathon” enguany ens passa la 1a 
edició per la nostra població, on ciclistes  faran una ruta circular que 
transcorrerà 700 km per zones d’alt valor paisatgístic i natural de 
Catalunya. 

 

Pel·lícula de cine mut   

A càrrec de:   

Carles Robert, pianista     i    Miquel Àngel Marín , clarinet 

 

 

 

 

Posen música a la pel.lícula “ The Cameraman”  de Buster Keaton 

 

 

 

UNA JOIA DEL CINEMA MUT... DIVERTIDÍSSIMA!! 

L'última pel.lícula muda d'en Buster Keaton és també el primer film que va realitzar 
per a l’MGM. Durant anys, aquesta companyia va fer servir The Cameraman, amb 
tocs de romanticisme i escenes absolutament delirants 
En Luke Shannon és un fotògraf que treballa pels carrers de Nova York acompanyat d’un 
mico petit. S’enamora d’una telefonista d’una companyia de noticiaris cinematogràfics i, 
per estar--‐hi a prop, es converteix en operador de cinema, cercant amb la seva càmera 
una bona notícia. 
Apta per a tots els públics 

Direcció: Edward Sedgwick          Any: 1928 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

                  

AJUNTAMENT ARTESA DE LLEIDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CULTURA I FESTES 



    

 
 
SALUTACIÓ 

 

La Primavera ja és aquí…i la nostra Setmana 
Cultural també!!! 

Estem molt contents que un any més podem 
gaudir de una altra Setmana Cultural al nostre 
poble, ARTESA DE LLEIDA.  

Amb tot el nostre apreci i respecte, us hem 
preparat tallers, xerrades, música, esport...i 
moltes coses més!!! 

Esperem que gaudiu d’una molt bona setmana 
i que hi participeu amb tot allò que us pugui 
resultar interessant i us vingui de gust. 

Us hi esperem a tots/es!!! 

Una abraçada 
 

Joan i Yolanda 
Regidors de Cultura 
 

 

 

 

 

 

 



2/4 de 7 de la 

tarda 

 
 

 

 

Conferència del Dr. David 

Bueno i Torrens 
 
"El cervell aprenent: Què ens diu la neurociència s obre l'educació". 
 
Lloc:  Sala Teatre  

Preu:  Anticipada: 3€ fins al dia 16 d’abril 
Taquilla: 5€ 

Per poder assistir a la conferència cal fer prèviament la inscripció 
omplint el següent formulari: 

El codi Qr us porta al formulari. 

 
 
 

 

 

O bé cliqueu en aquest enllaç per anar al formulari: 

https://goo.gl/forms/mcoR6j9dn0yZrsn22 

 
 
Què és la neurociència? La neurociència ens ha permès entendre 
com funciona el cervell en molts aspectes del nostre dia a dia, un 
d’aquests és l’aprenentatge. Les emocions, la motivació, el plaer, la 
curiositat... en el naixement s’introdueixen en el funcionament instintiu 
del nostre cervell i esdevenen fonamentals en qualsevol procés 
d’ensenyament- aprenentatge. 
 
És un científic envoltat de preguntes: Com aprenem? Com pensa un 
adolescent? Quina és la millor edat per començar amb un segon 
idioma? Per què la música, la plàstica i l'educació física són tan 
importants?... 
 

2/4 DE 6 de la tarda 

12 del migdia 

2/4 de 10 del matí 

 

 

 

 

 
Taller amb fruita per a 

nens i nenes 

 

A càrrec del :  ”Taller de lletres ” amb  
la Saray 
Lloc:  Menjador Escola 
Inscripcions a l’Ajuntament  
         

 

 

 

 

 
Festival Escola Música 
Municipal (Dalcroze) 

 

     

Les veus en concert  
Viatge auditiu pel S. XX Els alumnes de cant de l’Escola de Música 
Municipal i els alumnes del Centre Dalcroze de Lleida uneixen les seves 
veus per oferir un concert ben especial. 

 

 

 

 

 

Caminada 
 

A càrrec de:   U.E. Superbé  -  Caminada pels diferents llocs del terme 
d’un recorregut d’uns 12 kms, en acabar hi haurà un petit refrigeri, pels 
caminadors i caminadores.    
Sortida  davant de l’Ajuntament  
 

Diumenge, 28 Abril 

Divendres, 26 d’Abril 

Dissabte, 27 Abril 



6 de la tarda 

5 de la tarda 

5 de la tarda 

 
 

Pel·lícula  

Robin Hood (Entrada Gratuïta) 

Lloc:  Sala Teatre  

  

 

 

 

 

 

Taller de pastissos  

  
 
A càrrec de: Rouyat Ben-Hommane el 
Qarbadani  
 
Lloc:  Menjador escola 

Inscripció a l’Ajuntament fins el dia 24 d’abril.  
 
 
 

 

 

 

 

 
Espectacle amb Fauna Salvatge   

 
A càrrec de: Zoo Pirineus 
Lloc: Sala Teatre 
 
• Zoo ve a casa nostra a 

Artesa de Lleida.  

• Una activitat  perfecta per despertar 
l‘interès del públic assistent. 

• El contacte amb els animals és una 
experiència profunda i deixa un rècord durador. 

Dilluns, 29 Abril 

Dimarts, 30 Abril 
7 de la tarda 

 

• Activitat desenvolupada amb la col·laboració del Departament d e 
Polítiques Mediambientals de GENCAT.  

• S’explica les normes de l’activitat i  començarà l’exhibició de vol. 
Al final de l'exhibició hi ha un torn per fer preguntes. 

• ANIMALS: Mussol banyut / Mussol comú / Òliba / Gamarús / Duc / 
Geneta / Fura / Xot 

 

• Contingut de l’activitat: 

– Observació 
– Caracterització dels sers vius: 
Nutrició, relació i reproducció. 
– Animals del nostre entorn – 
Classificació segons diferents 
criteris observables. 
– Responsabilitat cap els 
animals. 
– Característiques i 
comportaments dels animals per 
adaptar-se al medi. 

     

 

 

Xerrada “conviure amb 
l'esclerosis múltiple”  

 

Lloc:  Sala de plens Ajuntament. 

A càrrec de :  MÒNICA NIEVES, 
directora i neuropsicòloga del 
Centre Neurorehabilitador Miquel  

Martí i Pol de la Fundació Esclerosi 
Múltiple.  

 

 

 

 

 

 



6 de la tarda 

9 a 11del mati 

11 del MATí 

 

 

 

 

 

Spinning  

 

Coordinat per: Artesa Gym 

Lloc: Sala Teatre 

 

Pel·lícula 

Bohemian Rhapsody   

(Entrada Gratuïta) 

Lloc:  Sala Teatre  
 
 
 

 
 

 

 

 

 

Exhibició d’Animals cuidadors 
de persones 

A càrrec de :  l’associació ILERKAN. Per a tots els públics i especialment 

pels nens.  

Lloc:  Escola 

 

L’Associació Ilerkan està formada per un equip multidisciplinari de 
professionals de l’àmbit sanitari, educatiu i social que s’han format com a 
tècnics i experts en Intervencions Assistides amb Animals (IAA), 
concretament amb gossos, treballem sempre en equip i en xarxa. 
 

Dimecres, 1 Maig 

Dijous, 2 de Maig 

2/4 de 7 de la tarda 

8 de la tarda 

2/4 de 8 de la tarda 

8 de la tarda 
Xerrada “Endreça la teva vida 
amb hàbit saludable” 

 
A càrrec de: Professionals Atelier narratiu (duració 1 hora). 

Lloc:  Sala de Plens Ajuntament. 
 
 

 
 

 
Taller de Risoteràpia  
 

A càrrec de : Dúnia Carulla 

Lloc:  Sala de plens de l’Ajuntament 

 
Un taller per desconnectar, on profunditzaràs amb tu mateix i connectaràs amb la 
teva capacitat de sentir i de connectar amb les teves emocions a través de 
l’expressió corporal, música, joc teatral...creant un espai on el riure serà el resultat 
per sentir-te millor. 

 
Concert de l’Intèrpret 

 

Concert de l’Orquestra Simfònica de l’Intèrpret. 

Lloc:  Sala del Teatre 

 
 
Masterclass de Zumba 
 

A càrrec de :  de Josep Rebull 

Lloc: Pavelló 

 

 

 

 

Divendres, 3 Maig 



10 de la nit 

7 de la tarda 

A continuació 

A continuació 

nit 

 

 
 
Berenar Popular  
 

Lloc:  Plaça Albízies 

                                                          
 

 

 

Sortida itinerant de l’obra de 
teatre “WITCHIN”  

 

Desde la plaça Albizies pels carrers del 
Poble 
Kabitha, Kena i Kibby són tres bruixes 
que s’han cansat de ser esclaves de la 
figura autoritària que les oprimeix: 
Makkú, un gat de grans dimensions 
que sempre se’n surt amb la seva.  
 

 
Actuació del Pardal 
Roquer, versió acústica 

Lloc:  Sala teatre 
 
Autor i compositor del nostre himne, "Soc de 
l'Oest".  

 
Actuació musical, pel duet 
format per Gemma Olomí i 
Raquel Herrera  
 
 

Dissabte, 4 Maig 

2/4 de l’1 del migdia  

11 del matí 

2 de la tarda 

 
 

 

 

 

Caramelles - Coral de Juneda 
 

Caramelles en homenatge a Camil Bonet 
 

Carrers del recorregut :  

Inici al c. Gallart:        11:00h. 

Plaça de l’Església:     11:15h.  

Plaça Major:                11:30h. 

c. Sant Ramon:           11:45h.  

c. Hortes:                     12:00h. 

Plaça Albízies:             12:15h. 

Pavelló:                        12:30h. 

 

 

 

Sardanes  
 

Ballada de Sardanes amb la: 

Cobla Contemporània 

Lloc:  Pavelló 
 

 
  Dinar popular   

 
Lloc:  Sala teatre 
 
Per tothom que vulgui compartir el dinar amb 
els sardanistes. 
Per apuntar-se al dinar podeu anar a les 
oficines de LA CAIXA o BBVA pel preu de 11 
euros i recollir el tiquet a les oficines 
municipals, fins el dia 2 de maig. 

 

Diumenge, 5 Maig 



6 de la tarda 

¾ de 5 de la tarda 

 

Rebuda “ULTRA 
CLEAN MARATHON”   

 
Hora :  ¾ de 5 de la tarda 
Lloc: Davant de la Sala del Teatre 
 
 
La segona edició de la “Ultra Clean Marathon” enguany ens passa la 1a 
edició per la nostra població, on ciclistes  faran una ruta circular que 
transcorrerà 700 km per zones d’alt valor paisatgístic i natural de 
Catalunya. 

 

Pel·lícula de cine mut   

A càrrec de:   

Carles Robert, pianista     i    Miquel Àngel Marín , clarinet 

 

 

 

 

Posen música a la pel.lícula “ The Cameraman”  de Buster Keaton 

 

 

 

UNA JOIA DEL CINEMA MUT... DIVERTIDÍSSIMA!! 

L'última pel.lícula muda d'en Buster Keaton és també el primer film que va realitzar 
per a l’MGM. Durant anys, aquesta companyia va fer servir The Cameraman, amb 
tocs de romanticisme i escenes absolutament delirants 
En Luke Shannon és un fotògraf que treballa pels carrers de Nova York acompanyat d’un 
mico petit. S’enamora d’una telefonista d’una companyia de noticiaris cinematogràfics i, 
per estar--‐hi a prop, es converteix en operador de cinema, cercant amb la seva càmera 
una bona notícia. 
Apta per a tots els públics 

Direcció: Edward Sedgwick          Any: 1928 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

                  

AJUNTAMENT ARTESA DE LLEIDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CULTURA I FESTES 



    

 
 
SALUTACIÓ 

 

La Primavera ja és aquí…i la nostra Setmana 
Cultural també!!! 

Estem molt contents que un any més podem 
gaudir de una altra Setmana Cultural al nostre 
poble, ARTESA DE LLEIDA.  

Amb tot el nostre apreci i respecte, us hem 
preparat tallers, xerrades, música, esport...i 
moltes coses més!!! 

Esperem que gaudiu d’una molt bona setmana 
i que hi participeu amb tot allò que us pugui 
resultar interessant i us vingui de gust. 

Us hi esperem a tots/es!!! 

Una abraçada 
 

Joan i Yolanda 
Regidors de Cultura 
 

 

 

 

 

 

 



2/4 de 7 de la 

tarda 

 
 

 

 

Conferència del Dr. David 

Bueno i Torrens 
 
"El cervell aprenent: Què ens diu la neurociència s obre l'educació". 
 
Lloc:  Sala Teatre  

Preu:  Anticipada: 3€ fins al dia 16 d’abril 
Taquilla: 5€ 

Per poder assistir a la conferència cal fer prèviament la inscripció 
omplint el següent formulari: 

El codi Qr us porta al formulari. 

 
 
 

 

 

O bé cliqueu en aquest enllaç per anar al formulari: 

https://goo.gl/forms/mcoR6j9dn0yZrsn22 

 
 
Què és la neurociència? La neurociència ens ha permès entendre 
com funciona el cervell en molts aspectes del nostre dia a dia, un 
d’aquests és l’aprenentatge. Les emocions, la motivació, el plaer, la 
curiositat... en el naixement s’introdueixen en el funcionament instintiu 
del nostre cervell i esdevenen fonamentals en qualsevol procés 
d’ensenyament- aprenentatge. 
 
És un científic envoltat de preguntes: Com aprenem? Com pensa un 
adolescent? Quina és la millor edat per començar amb un segon 
idioma? Per què la música, la plàstica i l'educació física són tan 
importants?... 
 

2/4 DE 6 de la tarda 

12 del migdia 

2/4 de 10 del matí 

 

 

 

 

 
Taller amb fruita per a 

nens i nenes 

 

A càrrec del :  ”Taller de lletres ” amb  
la Saray 
Lloc:  Menjador Escola 
Inscripcions a l’Ajuntament  
         

 

 

 

 

 
Festival Escola Música 
Municipal (Dalcroze) 

 

     

Les veus en concert  
Viatge auditiu pel S. XX Els alumnes de cant de l’Escola de Música 
Municipal i els alumnes del Centre Dalcroze de Lleida uneixen les seves 
veus per oferir un concert ben especial. 

 

 

 

 

 

Caminada 
 

A càrrec de:   U.E. Superbé  -  Caminada pels diferents llocs del terme 
d’un recorregut d’uns 12 kms, en acabar hi haurà un petit refrigeri, pels 
caminadors i caminadores.    
Sortida  davant de l’Ajuntament  
 

Diumenge, 28 Abril 

Divendres, 26 d’Abril 

Dissabte, 27 Abril 



6 de la tarda 

5 de la tarda 

5 de la tarda 

 
 

Pel·lícula  

Robin Hood (Entrada Gratuïta) 

Lloc:  Sala Teatre  

  

 

 

 

 

 

Taller de pastissos  

  
 
A càrrec de: Rouyat Ben-Hommane el 
Qarbadani  
 
Lloc:  Menjador escola 

Inscripció a l’Ajuntament fins el dia 24 d’abril.  
 
 
 

 

 

 

 

 
Espectacle amb Fauna Salvatge   

 
A càrrec de: Zoo Pirineus 
Lloc: Sala Teatre 
 
• Zoo ve a casa nostra a 

Artesa de Lleida.  

• Una activitat  perfecta per despertar 
l‘interès del públic assistent. 

• El contacte amb els animals és una 
experiència profunda i deixa un rècord durador. 

Dilluns, 29 Abril 

Dimarts, 30 Abril 
7 de la tarda 

 

• Activitat desenvolupada amb la col·laboració del Departament d e 
Polítiques Mediambientals de GENCAT.  

• S’explica les normes de l’activitat i  començarà l’exhibició de vol. 
Al final de l'exhibició hi ha un torn per fer preguntes. 

• ANIMALS: Mussol banyut / Mussol comú / Òliba / Gamarús / Duc / 
Geneta / Fura / Xot 

 

• Contingut de l’activitat: 

– Observació 
– Caracterització dels sers vius: 
Nutrició, relació i reproducció. 
– Animals del nostre entorn – 
Classificació segons diferents 
criteris observables. 
– Responsabilitat cap els 
animals. 
– Característiques i 
comportaments dels animals per 
adaptar-se al medi. 

     

 

 

Xerrada “conviure amb 
l'esclerosis múltiple”  

 

Lloc:  Sala de plens Ajuntament. 

A càrrec de :  MÒNICA NIEVES, 
directora i neuropsicòloga del 
Centre Neurorehabilitador Miquel  

Martí i Pol de la Fundació Esclerosi 
Múltiple.  

 

 

 

 

 

 



6 de la tarda 

9 a 11del mati 

11 del MATí 

 

 

 

 

 

Spinning  

 

Coordinat per: Artesa Gym 

Lloc: Sala Teatre 

 

Pel·lícula 

Bohemian Rhapsody   

(Entrada Gratuïta) 

Lloc:  Sala Teatre  
 
 
 

 
 

 

 

 

 

Exhibició d’Animals cuidadors 
de persones 

A càrrec de :  l’associació ILERKAN. Per a tots els públics i especialment 

pels nens.  

Lloc:  Escola 

 

L’Associació Ilerkan està formada per un equip multidisciplinari de 
professionals de l’àmbit sanitari, educatiu i social que s’han format com a 
tècnics i experts en Intervencions Assistides amb Animals (IAA), 
concretament amb gossos, treballem sempre en equip i en xarxa. 
 

Dimecres, 1 Maig 

Dijous, 2 de Maig 

2/4 de 7 de la tarda 

8 de la tarda 

2/4 de 8 de la tarda 

8 de la tarda 
Xerrada “Endreça la teva vida 
amb hàbit saludable” 

 
A càrrec de: Professionals Atelier narratiu (duració 1 hora). 

Lloc:  Sala de Plens Ajuntament. 
 
 

 
 

 
Taller de Risoteràpia  
 

A càrrec de : Dúnia Carulla 

Lloc:  Sala de plens de l’Ajuntament 

 
Un taller per desconnectar, on profunditzaràs amb tu mateix i connectaràs amb la 
teva capacitat de sentir i de connectar amb les teves emocions a través de 
l’expressió corporal, música, joc teatral...creant un espai on el riure serà el resultat 
per sentir-te millor. 

 
Concert de l’Intèrpret 

 

Concert de l’Orquestra Simfònica de l’Intèrpret. 

Lloc:  Sala del Teatre 

 
 
Masterclass de Zumba 
 

A càrrec de :  de Josep Rebull 

Lloc: Pavelló 

 

 

 

 

Divendres, 3 Maig 



10 de la nit 

7 de la tarda 

A continuació 

A continuació 

nit 

 

 
 
Berenar Popular  
 

Lloc:  Plaça Albízies 

                                                          
 

 

 

Sortida itinerant de l’obra de 
teatre “WITCHIN”  

 

Desde la plaça Albizies pels carrers del 
Poble 
Kabitha, Kena i Kibby són tres bruixes 
que s’han cansat de ser esclaves de la 
figura autoritària que les oprimeix: 
Makkú, un gat de grans dimensions 
que sempre se’n surt amb la seva.  
 

 
Actuació del Pardal 
Roquer, versió acústica 

Lloc:  Sala teatre 
 
Autor i compositor del nostre himne, "Soc de 
l'Oest".  

 
Actuació musical, pel duet 
format per Gemma Olomí i 
Raquel Herrera  
 
 

Dissabte, 4 Maig 

2/4 de l’1 del migdia  

11 del matí 

2 de la tarda 

 
 

 

 

 

Caramelles - Coral de Juneda 
 

Caramelles en homenatge a Camil Bonet 
 

Carrers del recorregut :  

Inici al c. Gallart:        11:00h. 

Plaça de l’Església:     11:15h.  

Plaça Major:                11:30h. 

c. Sant Ramon:           11:45h.  

c. Hortes:                     12:00h. 

Plaça Albízies:             12:15h. 

Pavelló:                        12:30h. 

 

 

 

Sardanes  
 

Ballada de Sardanes amb la: 

Cobla Contemporània 

Lloc:  Pavelló 
 

 
  Dinar popular   

 
Lloc:  Sala teatre 
 
Per tothom que vulgui compartir el dinar amb 
els sardanistes. 
Per apuntar-se al dinar podeu anar a les 
oficines de LA CAIXA o BBVA pel preu de 11 
euros i recollir el tiquet a les oficines 
municipals, fins el dia 2 de maig. 

 

Diumenge, 5 Maig 



6 de la tarda 

¾ de 5 de la tarda 

 

Rebuda “ULTRA 
CLEAN MARATHON”   

 
Hora :  ¾ de 5 de la tarda 
Lloc: Davant de la Sala del Teatre 
 
 
La segona edició de la “Ultra Clean Marathon” enguany ens passa la 1a 
edició per la nostra població, on ciclistes  faran una ruta circular que 
transcorrerà 700 km per zones d’alt valor paisatgístic i natural de 
Catalunya. 

 

Pel·lícula de cine mut   

A càrrec de:   

Carles Robert, pianista     i    Miquel Àngel Marín , clarinet 

 

 

 

 

Posen música a la pel.lícula “ The Cameraman”  de Buster Keaton 

 

 

 

UNA JOIA DEL CINEMA MUT... DIVERTIDÍSSIMA!! 

L'última pel.lícula muda d'en Buster Keaton és també el primer film que va realitzar 
per a l’MGM. Durant anys, aquesta companyia va fer servir The Cameraman, amb 
tocs de romanticisme i escenes absolutament delirants 
En Luke Shannon és un fotògraf que treballa pels carrers de Nova York acompanyat d’un 
mico petit. S’enamora d’una telefonista d’una companyia de noticiaris cinematogràfics i, 
per estar--‐hi a prop, es converteix en operador de cinema, cercant amb la seva càmera 
una bona notícia. 
Apta per a tots els públics 

Direcció: Edward Sedgwick          Any: 1928 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

                  

AJUNTAMENT ARTESA DE LLEIDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CULTURA I FESTES 



    

 
 
SALUTACIÓ 

 

La Primavera ja és aquí…i la nostra Setmana 
Cultural també!!! 

Estem molt contents que un any més podem 
gaudir de una altra Setmana Cultural al nostre 
poble, ARTESA DE LLEIDA.  

Amb tot el nostre apreci i respecte, us hem 
preparat tallers, xerrades, música, esport...i 
moltes coses més!!! 

Esperem que gaudiu d’una molt bona setmana 
i que hi participeu amb tot allò que us pugui 
resultar interessant i us vingui de gust. 

Us hi esperem a tots/es!!! 

Una abraçada 
 

Joan i Yolanda 
Regidors de Cultura 
 

 

 

 

 

 

 



2/4 de 7 de la 

tarda 

 
 

 

 

Conferència del Dr. David 

Bueno i Torrens 
 
"El cervell aprenent: Què ens diu la neurociència s obre l'educació". 
 
Lloc:  Sala Teatre  

Preu:  Anticipada: 3€ fins al dia 16 d’abril 
Taquilla: 5€ 

Per poder assistir a la conferència cal fer prèviament la inscripció 
omplint el següent formulari: 

El codi Qr us porta al formulari. 

 
 
 

 

 

O bé cliqueu en aquest enllaç per anar al formulari: 

https://goo.gl/forms/mcoR6j9dn0yZrsn22 

 
 
Què és la neurociència? La neurociència ens ha permès entendre 
com funciona el cervell en molts aspectes del nostre dia a dia, un 
d’aquests és l’aprenentatge. Les emocions, la motivació, el plaer, la 
curiositat... en el naixement s’introdueixen en el funcionament instintiu 
del nostre cervell i esdevenen fonamentals en qualsevol procés 
d’ensenyament- aprenentatge. 
 
És un científic envoltat de preguntes: Com aprenem? Com pensa un 
adolescent? Quina és la millor edat per començar amb un segon 
idioma? Per què la música, la plàstica i l'educació física són tan 
importants?... 
 

2/4 DE 6 de la tarda 

12 del migdia 

2/4 de 10 del matí 

 

 

 

 

 
Taller amb fruita per a 

nens i nenes 

 

A càrrec del :  ”Taller de lletres ” amb  
la Saray 
Lloc:  Menjador Escola 
Inscripcions a l’Ajuntament  
         

 

 

 

 

 
Festival Escola Música 
Municipal (Dalcroze) 

 

     

Les veus en concert  
Viatge auditiu pel S. XX Els alumnes de cant de l’Escola de Música 
Municipal i els alumnes del Centre Dalcroze de Lleida uneixen les seves 
veus per oferir un concert ben especial. 

 

 

 

 

 

Caminada 
 

A càrrec de:   U.E. Superbé  -  Caminada pels diferents llocs del terme 
d’un recorregut d’uns 12 kms, en acabar hi haurà un petit refrigeri, pels 
caminadors i caminadores.    
Sortida  davant de l’Ajuntament  
 

Diumenge, 28 Abril 

Divendres, 26 d’Abril 

Dissabte, 27 Abril 



6 de la tarda 

5 de la tarda 

5 de la tarda 

 
 

Pel·lícula  

Robin Hood (Entrada Gratuïta) 

Lloc:  Sala Teatre  

  

 

 

 

 

 

Taller de pastissos  

  
 
A càrrec de: Rouyat Ben-Hommane el 
Qarbadani  
 
Lloc:  Menjador escola 

Inscripció a l’Ajuntament fins el dia 24 d’abril.  
 
 
 

 

 

 

 

 
Espectacle amb Fauna Salvatge   

 
A càrrec de: Zoo Pirineus 
Lloc: Sala Teatre 
 
• Zoo ve a casa nostra a 

Artesa de Lleida.  

• Una activitat  perfecta per despertar 
l‘interès del públic assistent. 

• El contacte amb els animals és una 
experiència profunda i deixa un rècord durador. 

Dilluns, 29 Abril 

Dimarts, 30 Abril 
7 de la tarda 

 

• Activitat desenvolupada amb la col·laboració del Departament d e 
Polítiques Mediambientals de GENCAT.  

• S’explica les normes de l’activitat i  començarà l’exhibició de vol. 
Al final de l'exhibició hi ha un torn per fer preguntes. 

• ANIMALS: Mussol banyut / Mussol comú / Òliba / Gamarús / Duc / 
Geneta / Fura / Xot 

 

• Contingut de l’activitat: 

– Observació 
– Caracterització dels sers vius: 
Nutrició, relació i reproducció. 
– Animals del nostre entorn – 
Classificació segons diferents 
criteris observables. 
– Responsabilitat cap els 
animals. 
– Característiques i 
comportaments dels animals per 
adaptar-se al medi. 

     

 

 

Xerrada “conviure amb 
l'esclerosis múltiple”  

 

Lloc:  Sala de plens Ajuntament. 

A càrrec de :  MÒNICA NIEVES, 
directora i neuropsicòloga del 
Centre Neurorehabilitador Miquel  

Martí i Pol de la Fundació Esclerosi 
Múltiple.  

 

 

 

 

 

 



6 de la tarda 

9 a 11del mati 

11 del MATí 

 

 

 

 

 

Spinning  

 

Coordinat per: Artesa Gym 

Lloc: Sala Teatre 

 

Pel·lícula 

Bohemian Rhapsody   

(Entrada Gratuïta) 

Lloc:  Sala Teatre  
 
 
 

 
 

 

 

 

 

Exhibició d’Animals cuidadors 
de persones 

A càrrec de :  l’associació ILERKAN. Per a tots els públics i especialment 

pels nens.  

Lloc:  Escola 

 

L’Associació Ilerkan està formada per un equip multidisciplinari de 
professionals de l’àmbit sanitari, educatiu i social que s’han format com a 
tècnics i experts en Intervencions Assistides amb Animals (IAA), 
concretament amb gossos, treballem sempre en equip i en xarxa. 
 

Dimecres, 1 Maig 

Dijous, 2 de Maig 

2/4 de 7 de la tarda 

8 de la tarda 

2/4 de 8 de la tarda 

8 de la tarda 
Xerrada “Endreça la teva vida 
amb hàbit saludable” 

 
A càrrec de: Professionals Atelier narratiu (duració 1 hora). 

Lloc:  Sala de Plens Ajuntament. 
 
 

 
 

 
Taller de Risoteràpia  
 

A càrrec de : Dúnia Carulla 

Lloc:  Sala de plens de l’Ajuntament 

 
Un taller per desconnectar, on profunditzaràs amb tu mateix i connectaràs amb la 
teva capacitat de sentir i de connectar amb les teves emocions a través de 
l’expressió corporal, música, joc teatral...creant un espai on el riure serà el resultat 
per sentir-te millor. 

 
Concert de l’Intèrpret 

 

Concert de l’Orquestra Simfònica de l’Intèrpret. 

Lloc:  Sala del Teatre 

 
 
Masterclass de Zumba 
 

A càrrec de :  de Josep Rebull 

Lloc: Pavelló 

 

 

 

 

Divendres, 3 Maig 



10 de la nit 

7 de la tarda 

A continuació 

A continuació 

nit 

 

 
 
Berenar Popular  
 

Lloc:  Plaça Albízies 

                                                          
 

 

 

Sortida itinerant de l’obra de 
teatre “WITCHIN”  

 

Desde la plaça Albizies pels carrers del 
Poble 
Kabitha, Kena i Kibby són tres bruixes 
que s’han cansat de ser esclaves de la 
figura autoritària que les oprimeix: 
Makkú, un gat de grans dimensions 
que sempre se’n surt amb la seva.  
 

 
Actuació del Pardal 
Roquer, versió acústica 

Lloc:  Sala teatre 
 
Autor i compositor del nostre himne, "Soc de 
l'Oest".  

 
Actuació musical, pel duet 
format per Gemma Olomí i 
Raquel Herrera  
 
 

Dissabte, 4 Maig 

2/4 de l’1 del migdia  

11 del matí 

2 de la tarda 

 
 

 

 

 

Caramelles - Coral de Juneda 
 

Caramelles en homenatge a Camil Bonet 
 

Carrers del recorregut :  

Inici al c. Gallart:        11:00h. 

Plaça de l’Església:     11:15h.  

Plaça Major:                11:30h. 

c. Sant Ramon:           11:45h.  

c. Hortes:                     12:00h. 

Plaça Albízies:             12:15h. 

Pavelló:                        12:30h. 

 

 

 

Sardanes  
 

Ballada de Sardanes amb la: 

Cobla Contemporània 

Lloc:  Pavelló 
 

 
  Dinar popular   

 
Lloc:  Sala teatre 
 
Per tothom que vulgui compartir el dinar amb 
els sardanistes. 
Per apuntar-se al dinar podeu anar a les 
oficines de LA CAIXA o BBVA pel preu de 11 
euros i recollir el tiquet a les oficines 
municipals, fins el dia 2 de maig. 

 

Diumenge, 5 Maig 



6 de la tarda 

¾ de 5 de la tarda 

 

Rebuda “ULTRA 
CLEAN MARATHON”   

 
Hora :  ¾ de 5 de la tarda 
Lloc: Davant de la Sala del Teatre 
 
 
La segona edició de la “Ultra Clean Marathon” enguany ens passa la 1a 
edició per la nostra població, on ciclistes  faran una ruta circular que 
transcorrerà 700 km per zones d’alt valor paisatgístic i natural de 
Catalunya. 

 

Pel·lícula de cine mut   

A càrrec de:   

Carles Robert, pianista     i    Miquel Àngel Marín , clarinet 

 

 

 

 

Posen música a la pel.lícula “ The Cameraman”  de Buster Keaton 

 

 

 

UNA JOIA DEL CINEMA MUT... DIVERTIDÍSSIMA!! 

L'última pel.lícula muda d'en Buster Keaton és també el primer film que va realitzar 
per a l’MGM. Durant anys, aquesta companyia va fer servir The Cameraman, amb 
tocs de romanticisme i escenes absolutament delirants 
En Luke Shannon és un fotògraf que treballa pels carrers de Nova York acompanyat d’un 
mico petit. S’enamora d’una telefonista d’una companyia de noticiaris cinematogràfics i, 
per estar--‐hi a prop, es converteix en operador de cinema, cercant amb la seva càmera 
una bona notícia. 
Apta per a tots els públics 

Direcció: Edward Sedgwick          Any: 1928 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

                  

AJUNTAMENT ARTESA DE LLEIDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CULTURA I FESTES 



    

 
 
SALUTACIÓ 

 

La Primavera ja és aquí…i la nostra Setmana 
Cultural també!!! 

Estem molt contents que un any més podem 
gaudir de una altra Setmana Cultural al nostre 
poble, ARTESA DE LLEIDA.  

Amb tot el nostre apreci i respecte, us hem 
preparat tallers, xerrades, música, esport...i 
moltes coses més!!! 

Esperem que gaudiu d’una molt bona setmana 
i que hi participeu amb tot allò que us pugui 
resultar interessant i us vingui de gust. 

Us hi esperem a tots/es!!! 

Una abraçada 
 

Joan i Yolanda 
Regidors de Cultura 
 

 

 

 

 

 

 



2/4 de 7 de la 

tarda 

 
 

 

 

Conferència del Dr. David 

Bueno i Torrens 
 
"El cervell aprenent: Què ens diu la neurociència s obre l'educació". 
 
Lloc:  Sala Teatre  

Preu:  Anticipada: 3€ fins al dia 16 d’abril 
Taquilla: 5€ 

Per poder assistir a la conferència cal fer prèviament la inscripció 
omplint el següent formulari: 

El codi Qr us porta al formulari. 

 
 
 

 

 

O bé cliqueu en aquest enllaç per anar al formulari: 

https://goo.gl/forms/mcoR6j9dn0yZrsn22 

 
 
Què és la neurociència? La neurociència ens ha permès entendre 
com funciona el cervell en molts aspectes del nostre dia a dia, un 
d’aquests és l’aprenentatge. Les emocions, la motivació, el plaer, la 
curiositat... en el naixement s’introdueixen en el funcionament instintiu 
del nostre cervell i esdevenen fonamentals en qualsevol procés 
d’ensenyament- aprenentatge. 
 
És un científic envoltat de preguntes: Com aprenem? Com pensa un 
adolescent? Quina és la millor edat per començar amb un segon 
idioma? Per què la música, la plàstica i l'educació física són tan 
importants?... 
 

2/4 DE 6 de la tarda 

12 del migdia 

2/4 de 10 del matí 

 

 

 

 

 
Taller amb fruita per a 

nens i nenes 

 

A càrrec del :  ”Taller de lletres ” amb  
la Saray 
Lloc:  Menjador Escola 
Inscripcions a l’Ajuntament  
         

 

 

 

 

 
Festival Escola Música 
Municipal (Dalcroze) 

 

     

Les veus en concert  
Viatge auditiu pel S. XX Els alumnes de cant de l’Escola de Música 
Municipal i els alumnes del Centre Dalcroze de Lleida uneixen les seves 
veus per oferir un concert ben especial. 

 

 

 

 

 

Caminada 
 

A càrrec de:   U.E. Superbé  -  Caminada pels diferents llocs del terme 
d’un recorregut d’uns 12 kms, en acabar hi haurà un petit refrigeri, pels 
caminadors i caminadores.    
Sortida  davant de l’Ajuntament  
 

Diumenge, 28 Abril 

Divendres, 26 d’Abril 

Dissabte, 27 Abril 



6 de la tarda 

5 de la tarda 

5 de la tarda 

 
 

Pel·lícula  

Robin Hood (Entrada Gratuïta) 

Lloc:  Sala Teatre  

  

 

 

 

 

 

Taller de pastissos  

  
 
A càrrec de: Rouyat Ben-Hommane el 
Qarbadani  
 
Lloc:  Menjador escola 

Inscripció a l’Ajuntament fins el dia 24 d’abril.  
 
 
 

 

 

 

 

 
Espectacle amb Fauna Salvatge   

 
A càrrec de: Zoo Pirineus 
Lloc: Sala Teatre 
 
• Zoo ve a casa nostra a 

Artesa de Lleida.  

• Una activitat  perfecta per despertar 
l‘interès del públic assistent. 

• El contacte amb els animals és una 
experiència profunda i deixa un rècord durador. 

Dilluns, 29 Abril 

Dimarts, 30 Abril 
7 de la tarda 

 

• Activitat desenvolupada amb la col·laboració del Departament d e 
Polítiques Mediambientals de GENCAT.  

• S’explica les normes de l’activitat i  començarà l’exhibició de vol. 
Al final de l'exhibició hi ha un torn per fer preguntes. 

• ANIMALS: Mussol banyut / Mussol comú / Òliba / Gamarús / Duc / 
Geneta / Fura / Xot 

 

• Contingut de l’activitat: 

– Observació 
– Caracterització dels sers vius: 
Nutrició, relació i reproducció. 
– Animals del nostre entorn – 
Classificació segons diferents 
criteris observables. 
– Responsabilitat cap els 
animals. 
– Característiques i 
comportaments dels animals per 
adaptar-se al medi. 

     

 

 

Xerrada “conviure amb 
l'esclerosis múltiple”  

 

Lloc:  Sala de plens Ajuntament. 

A càrrec de :  MÒNICA NIEVES, 
directora i neuropsicòloga del 
Centre Neurorehabilitador Miquel  

Martí i Pol de la Fundació Esclerosi 
Múltiple.  

 

 

 

 

 

 



6 de la tarda 

9 a 11del mati 

11 del MATí 

 

 

 

 

 

Spinning  

 

Coordinat per: Artesa Gym 

Lloc: Sala Teatre 

 

Pel·lícula 

Bohemian Rhapsody   

(Entrada Gratuïta) 

Lloc:  Sala Teatre  
 
 
 

 
 

 

 

 

 

Exhibició d’Animals cuidadors 
de persones 

A càrrec de :  l’associació ILERKAN. Per a tots els públics i especialment 

pels nens.  

Lloc:  Escola 

 

L’Associació Ilerkan està formada per un equip multidisciplinari de 
professionals de l’àmbit sanitari, educatiu i social que s’han format com a 
tècnics i experts en Intervencions Assistides amb Animals (IAA), 
concretament amb gossos, treballem sempre en equip i en xarxa. 
 

Dimecres, 1 Maig 

Dijous, 2 de Maig 

2/4 de 7 de la tarda 

8 de la tarda 

2/4 de 8 de la tarda 

8 de la tarda 
Xerrada “Endreça la teva vida 
amb hàbit saludable” 

 
A càrrec de: Professionals Atelier narratiu (duració 1 hora). 

Lloc:  Sala de Plens Ajuntament. 
 
 

 
 

 
Taller de Risoteràpia  
 

A càrrec de : Dúnia Carulla 

Lloc:  Sala de plens de l’Ajuntament 

 
Un taller per desconnectar, on profunditzaràs amb tu mateix i connectaràs amb la 
teva capacitat de sentir i de connectar amb les teves emocions a través de 
l’expressió corporal, música, joc teatral...creant un espai on el riure serà el resultat 
per sentir-te millor. 

 
Concert de l’Intèrpret 

 

Concert de l’Orquestra Simfònica de l’Intèrpret. 

Lloc:  Sala del Teatre 

 
 
Masterclass de Zumba 
 

A càrrec de :  de Josep Rebull 

Lloc: Pavelló 

 

 

 

 

Divendres, 3 Maig 



10 de la nit 

7 de la tarda 

A continuació 

A continuació 

nit 

 

 
 
Berenar Popular  
 

Lloc:  Plaça Albízies 

                                                          
 

 

 

Sortida itinerant de l’obra de 
teatre “WITCHIN”  

 

Desde la plaça Albizies pels carrers del 
Poble 
Kabitha, Kena i Kibby són tres bruixes 
que s’han cansat de ser esclaves de la 
figura autoritària que les oprimeix: 
Makkú, un gat de grans dimensions 
que sempre se’n surt amb la seva.  
 

 
Actuació del Pardal 
Roquer, versió acústica 

Lloc:  Sala teatre 
 
Autor i compositor del nostre himne, "Soc de 
l'Oest".  

 
Actuació musical, pel duet 
format per Gemma Olomí i 
Raquel Herrera  
 
 

Dissabte, 4 Maig 

2/4 de l’1 del migdia  

11 del matí 

2 de la tarda 

 
 

 

 

 

Caramelles - Coral de Juneda 
 

Caramelles en homenatge a Camil Bonet 
 

Carrers del recorregut :  

Inici al c. Gallart:        11:00h. 

Plaça de l’Església:     11:15h.  

Plaça Major:                11:30h. 

c. Sant Ramon:           11:45h.  

c. Hortes:                     12:00h. 

Plaça Albízies:             12:15h. 

Pavelló:                        12:30h. 

 

 

 

Sardanes  
 

Ballada de Sardanes amb la: 

Cobla Contemporània 

Lloc:  Pavelló 
 

 
  Dinar popular   

 
Lloc:  Sala teatre 
 
Per tothom que vulgui compartir el dinar amb 
els sardanistes. 
Per apuntar-se al dinar podeu anar a les 
oficines de LA CAIXA o BBVA pel preu de 11 
euros i recollir el tiquet a les oficines 
municipals, fins el dia 2 de maig. 

 

Diumenge, 5 Maig 



6 de la tarda 

¾ de 5 de la tarda 

 

Rebuda “ULTRA 
CLEAN MARATHON”   

 
Hora :  ¾ de 5 de la tarda 
Lloc: Davant de la Sala del Teatre 
 
 
La segona edició de la “Ultra Clean Marathon” enguany ens passa la 1a 
edició per la nostra població, on ciclistes  faran una ruta circular que 
transcorrerà 700 km per zones d’alt valor paisatgístic i natural de 
Catalunya. 

 

Pel·lícula de cine mut   

A càrrec de:   

Carles Robert, pianista     i    Miquel Àngel Marín , clarinet 

 

 

 

 

Posen música a la pel.lícula “ The Cameraman”  de Buster Keaton 

 

 

 

UNA JOIA DEL CINEMA MUT... DIVERTIDÍSSIMA!! 

L'última pel.lícula muda d'en Buster Keaton és també el primer film que va realitzar 
per a l’MGM. Durant anys, aquesta companyia va fer servir The Cameraman, amb 
tocs de romanticisme i escenes absolutament delirants 
En Luke Shannon és un fotògraf que treballa pels carrers de Nova York acompanyat d’un 
mico petit. S’enamora d’una telefonista d’una companyia de noticiaris cinematogràfics i, 
per estar--‐hi a prop, es converteix en operador de cinema, cercant amb la seva càmera 
una bona notícia. 
Apta per a tots els públics 

Direcció: Edward Sedgwick          Any: 1928 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

                  

AJUNTAMENT ARTESA DE LLEIDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CULTURA I FESTES 



    

 
 
SALUTACIÓ 

 

La Primavera ja és aquí…i la nostra Setmana 
Cultural també!!! 

Estem molt contents que un any més podem 
gaudir de una altra Setmana Cultural al nostre 
poble, ARTESA DE LLEIDA.  

Amb tot el nostre apreci i respecte, us hem 
preparat tallers, xerrades, música, esport...i 
moltes coses més!!! 

Esperem que gaudiu d’una molt bona setmana 
i que hi participeu amb tot allò que us pugui 
resultar interessant i us vingui de gust. 

Us hi esperem a tots/es!!! 

Una abraçada 
 

Joan i Yolanda 
Regidors de Cultura 
 

 

 

 

 

 

 



2/4 de 7 de la 

tarda 

 
 

 

 

Conferència del Dr. David 

Bueno i Torrens 
 
"El cervell aprenent: Què ens diu la neurociència s obre l'educació". 
 
Lloc:  Sala Teatre  

Preu:  Anticipada: 3€ fins al dia 16 d’abril 
Taquilla: 5€ 

Per poder assistir a la conferència cal fer prèviament la inscripció 
omplint el següent formulari: 

El codi Qr us porta al formulari. 

 
 
 

 

 

O bé cliqueu en aquest enllaç per anar al formulari: 

https://goo.gl/forms/mcoR6j9dn0yZrsn22 

 
 
Què és la neurociència? La neurociència ens ha permès entendre 
com funciona el cervell en molts aspectes del nostre dia a dia, un 
d’aquests és l’aprenentatge. Les emocions, la motivació, el plaer, la 
curiositat... en el naixement s’introdueixen en el funcionament instintiu 
del nostre cervell i esdevenen fonamentals en qualsevol procés 
d’ensenyament- aprenentatge. 
 
És un científic envoltat de preguntes: Com aprenem? Com pensa un 
adolescent? Quina és la millor edat per començar amb un segon 
idioma? Per què la música, la plàstica i l'educació física són tan 
importants?... 
 

2/4 DE 6 de la tarda 

12 del migdia 

2/4 de 10 del matí 

 

 

 

 

 
Taller amb fruita per a 

nens i nenes 

 

A càrrec del :  ”Taller de lletres ” amb  
la Saray 
Lloc:  Menjador Escola 
Inscripcions a l’Ajuntament  
         

 

 

 

 

 
Festival Escola Música 
Municipal (Dalcroze) 

 

     

Les veus en concert  
Viatge auditiu pel S. XX Els alumnes de cant de l’Escola de Música 
Municipal i els alumnes del Centre Dalcroze de Lleida uneixen les seves 
veus per oferir un concert ben especial. 

 

 

 

 

 

Caminada 
 

A càrrec de:   U.E. Superbé  -  Caminada pels diferents llocs del terme 
d’un recorregut d’uns 12 kms, en acabar hi haurà un petit refrigeri, pels 
caminadors i caminadores.    
Sortida  davant de l’Ajuntament  
 

Diumenge, 28 Abril 

Divendres, 26 d’Abril 

Dissabte, 27 Abril 



6 de la tarda 

5 de la tarda 

5 de la tarda 

 
 

Pel·lícula  

Robin Hood (Entrada Gratuïta) 

Lloc:  Sala Teatre  

  

 

 

 

 

 

Taller de pastissos  

  
 
A càrrec de: Rouyat Ben-Hommane el 
Qarbadani  
 
Lloc:  Menjador escola 

Inscripció a l’Ajuntament fins el dia 24 d’abril.  
 
 
 

 

 

 

 

 
Espectacle amb Fauna Salvatge   

 
A càrrec de: Zoo Pirineus 
Lloc: Sala Teatre 
 
• Zoo ve a casa nostra a 

Artesa de Lleida.  

• Una activitat  perfecta per despertar 
l‘interès del públic assistent. 

• El contacte amb els animals és una 
experiència profunda i deixa un rècord durador. 

Dilluns, 29 Abril 

Dimarts, 30 Abril 
7 de la tarda 

 

• Activitat desenvolupada amb la col·laboració del Departament d e 
Polítiques Mediambientals de GENCAT.  

• S’explica les normes de l’activitat i  començarà l’exhibició de vol. 
Al final de l'exhibició hi ha un torn per fer preguntes. 

• ANIMALS: Mussol banyut / Mussol comú / Òliba / Gamarús / Duc / 
Geneta / Fura / Xot 

 

• Contingut de l’activitat: 

– Observació 
– Caracterització dels sers vius: 
Nutrició, relació i reproducció. 
– Animals del nostre entorn – 
Classificació segons diferents 
criteris observables. 
– Responsabilitat cap els 
animals. 
– Característiques i 
comportaments dels animals per 
adaptar-se al medi. 

     

 

 

Xerrada “conviure amb 
l'esclerosis múltiple”  

 

Lloc:  Sala de plens Ajuntament. 

A càrrec de :  MÒNICA NIEVES, 
directora i neuropsicòloga del 
Centre Neurorehabilitador Miquel  

Martí i Pol de la Fundació Esclerosi 
Múltiple.  

 

 

 

 

 

 



6 de la tarda 

9 a 11del mati 

11 del MATí 

 

 

 

 

 

Spinning  

 

Coordinat per: Artesa Gym 

Lloc: Sala Teatre 

 

Pel·lícula 

Bohemian Rhapsody   

(Entrada Gratuïta) 

Lloc:  Sala Teatre  
 
 
 

 
 

 

 

 

 

Exhibició d’Animals cuidadors 
de persones 

A càrrec de :  l’associació ILERKAN. Per a tots els públics i especialment 

pels nens.  

Lloc:  Escola 

 

L’Associació Ilerkan està formada per un equip multidisciplinari de 
professionals de l’àmbit sanitari, educatiu i social que s’han format com a 
tècnics i experts en Intervencions Assistides amb Animals (IAA), 
concretament amb gossos, treballem sempre en equip i en xarxa. 
 

Dimecres, 1 Maig 

Dijous, 2 de Maig 

2/4 de 7 de la tarda 

8 de la tarda 

2/4 de 8 de la tarda 

8 de la tarda 
Xerrada “Endreça la teva vida 
amb hàbit saludable” 

 
A càrrec de: Professionals Atelier narratiu (duració 1 hora). 

Lloc:  Sala de Plens Ajuntament. 
 
 

 
 

 
Taller de Risoteràpia  
 

A càrrec de : Dúnia Carulla 

Lloc:  Sala de plens de l’Ajuntament 

 
Un taller per desconnectar, on profunditzaràs amb tu mateix i connectaràs amb la 
teva capacitat de sentir i de connectar amb les teves emocions a través de 
l’expressió corporal, música, joc teatral...creant un espai on el riure serà el resultat 
per sentir-te millor. 

 
Concert de l’Intèrpret 

 

Concert de l’Orquestra Simfònica de l’Intèrpret. 

Lloc:  Sala del Teatre 

 
 
Masterclass de Zumba 
 

A càrrec de :  de Josep Rebull 

Lloc: Pavelló 

 

 

 

 

Divendres, 3 Maig 



10 de la nit 

7 de la tarda 

A continuació 

A continuació 

nit 

 

 
 
Berenar Popular  
 

Lloc:  Plaça Albízies 

                                                          
 

 

 

Sortida itinerant de l’obra de 
teatre “WITCHIN”  

 

Desde la plaça Albizies pels carrers del 
Poble 
Kabitha, Kena i Kibby són tres bruixes 
que s’han cansat de ser esclaves de la 
figura autoritària que les oprimeix: 
Makkú, un gat de grans dimensions 
que sempre se’n surt amb la seva.  
 

 
Actuació del Pardal 
Roquer, versió acústica 

Lloc:  Sala teatre 
 
Autor i compositor del nostre himne, "Soc de 
l'Oest".  

 
Actuació musical, pel duet 
format per Gemma Olomí i 
Raquel Herrera  
 
 

Dissabte, 4 Maig 

2/4 de l’1 del migdia  

11 del matí 

2 de la tarda 

 
 

 

 

 

Caramelles - Coral de Juneda 
 

Caramelles en homenatge a Camil Bonet 
 

Carrers del recorregut :  

Inici al c. Gallart:        11:00h. 

Plaça de l’Església:     11:15h.  

Plaça Major:                11:30h. 

c. Sant Ramon:           11:45h.  

c. Hortes:                     12:00h. 

Plaça Albízies:             12:15h. 

Pavelló:                        12:30h. 

 

 

 

Sardanes  
 

Ballada de Sardanes amb la: 

Cobla Contemporània 

Lloc:  Pavelló 
 

 
  Dinar popular   

 
Lloc:  Sala teatre 
 
Per tothom que vulgui compartir el dinar amb 
els sardanistes. 
Per apuntar-se al dinar podeu anar a les 
oficines de LA CAIXA o BBVA pel preu de 11 
euros i recollir el tiquet a les oficines 
municipals, fins el dia 2 de maig. 

 

Diumenge, 5 Maig 



6 de la tarda 

¾ de 5 de la tarda 

 

Rebuda “ULTRA 
CLEAN MARATHON”   

 
Hora :  ¾ de 5 de la tarda 
Lloc: Davant de la Sala del Teatre 
 
 
La segona edició de la “Ultra Clean Marathon” enguany ens passa la 1a 
edició per la nostra població, on ciclistes  faran una ruta circular que 
transcorrerà 700 km per zones d’alt valor paisatgístic i natural de 
Catalunya. 

 

Pel·lícula de cine mut   

A càrrec de:   

Carles Robert, pianista     i    Miquel Àngel Marín , clarinet 

 

 

 

 

Posen música a la pel.lícula “ The Cameraman”  de Buster Keaton 

 

 

 

UNA JOIA DEL CINEMA MUT... DIVERTIDÍSSIMA!! 

L'última pel.lícula muda d'en Buster Keaton és també el primer film que va realitzar 
per a l’MGM. Durant anys, aquesta companyia va fer servir The Cameraman, amb 
tocs de romanticisme i escenes absolutament delirants 
En Luke Shannon és un fotògraf que treballa pels carrers de Nova York acompanyat d’un 
mico petit. S’enamora d’una telefonista d’una companyia de noticiaris cinematogràfics i, 
per estar--‐hi a prop, es converteix en operador de cinema, cercant amb la seva càmera 
una bona notícia. 
Apta per a tots els públics 

Direcció: Edward Sedgwick          Any: 1928 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

                  

AJUNTAMENT ARTESA DE LLEIDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CULTURA I FESTES 



    

 
 
SALUTACIÓ 

 

La Primavera ja és aquí…i la nostra Setmana 
Cultural també!!! 

Estem molt contents que un any més podem 
gaudir de una altra Setmana Cultural al nostre 
poble, ARTESA DE LLEIDA.  

Amb tot el nostre apreci i respecte, us hem 
preparat tallers, xerrades, música, esport...i 
moltes coses més!!! 

Esperem que gaudiu d’una molt bona setmana 
i que hi participeu amb tot allò que us pugui 
resultar interessant i us vingui de gust. 

Us hi esperem a tots/es!!! 

Una abraçada 
 

Joan i Yolanda 
Regidors de Cultura 
 

 

 

 

 

 

 



2/4 de 7 de la 

tarda 

 
 

 

 

Conferència del Dr. David 

Bueno i Torrens 
 
"El cervell aprenent: Què ens diu la neurociència s obre l'educació". 
 
Lloc:  Sala Teatre  

Preu:  Anticipada: 3€ fins al dia 16 d’abril 
Taquilla: 5€ 

Per poder assistir a la conferència cal fer prèviament la inscripció 
omplint el següent formulari: 

El codi Qr us porta al formulari. 

 
 
 

 

 

O bé cliqueu en aquest enllaç per anar al formulari: 

https://goo.gl/forms/mcoR6j9dn0yZrsn22 

 
 
Què és la neurociència? La neurociència ens ha permès entendre 
com funciona el cervell en molts aspectes del nostre dia a dia, un 
d’aquests és l’aprenentatge. Les emocions, la motivació, el plaer, la 
curiositat... en el naixement s’introdueixen en el funcionament instintiu 
del nostre cervell i esdevenen fonamentals en qualsevol procés 
d’ensenyament- aprenentatge. 
 
És un científic envoltat de preguntes: Com aprenem? Com pensa un 
adolescent? Quina és la millor edat per començar amb un segon 
idioma? Per què la música, la plàstica i l'educació física són tan 
importants?... 
 

2/4 DE 6 de la tarda 

12 del migdia 

2/4 de 10 del matí 

 

 

 

 

 
Taller amb fruita per a 

nens i nenes 

 

A càrrec del :  ”Taller de lletres ” amb  
la Saray 
Lloc:  Menjador Escola 
Inscripcions a l’Ajuntament  
         

 

 

 

 

 
Festival Escola Música 
Municipal (Dalcroze) 

 

     

Les veus en concert  
Viatge auditiu pel S. XX Els alumnes de cant de l’Escola de Música 
Municipal i els alumnes del Centre Dalcroze de Lleida uneixen les seves 
veus per oferir un concert ben especial. 

 

 

 

 

 

Caminada 
 

A càrrec de:   U.E. Superbé  -  Caminada pels diferents llocs del terme 
d’un recorregut d’uns 12 kms, en acabar hi haurà un petit refrigeri, pels 
caminadors i caminadores.    
Sortida  davant de l’Ajuntament  
 

Diumenge, 28 Abril 

Divendres, 26 d’Abril 

Dissabte, 27 Abril 



6 de la tarda 

5 de la tarda 

5 de la tarda 

 
 

Pel·lícula  

Robin Hood (Entrada Gratuïta) 

Lloc:  Sala Teatre  

  

 

 

 

 

 

Taller de pastissos  

  
 
A càrrec de: Rouyat Ben-Hommane el 
Qarbadani  
 
Lloc:  Menjador escola 

Inscripció a l’Ajuntament fins el dia 24 d’abril.  
 
 
 

 

 

 

 

 
Espectacle amb Fauna Salvatge   

 
A càrrec de: Zoo Pirineus 
Lloc: Sala Teatre 
 
• Zoo ve a casa nostra a 

Artesa de Lleida.  

• Una activitat  perfecta per despertar 
l‘interès del públic assistent. 

• El contacte amb els animals és una 
experiència profunda i deixa un rècord durador. 

Dilluns, 29 Abril 

Dimarts, 30 Abril 
7 de la tarda 

 

• Activitat desenvolupada amb la col·laboració del Departament d e 
Polítiques Mediambientals de GENCAT.  

• S’explica les normes de l’activitat i  començarà l’exhibició de vol. 
Al final de l'exhibició hi ha un torn per fer preguntes. 

• ANIMALS: Mussol banyut / Mussol comú / Òliba / Gamarús / Duc / 
Geneta / Fura / Xot 

 

• Contingut de l’activitat: 

– Observació 
– Caracterització dels sers vius: 
Nutrició, relació i reproducció. 
– Animals del nostre entorn – 
Classificació segons diferents 
criteris observables. 
– Responsabilitat cap els 
animals. 
– Característiques i 
comportaments dels animals per 
adaptar-se al medi. 

     

 

 

Xerrada “conviure amb 
l'esclerosis múltiple”  

 

Lloc:  Sala de plens Ajuntament. 

A càrrec de :  MÒNICA NIEVES, 
directora i neuropsicòloga del 
Centre Neurorehabilitador Miquel  

Martí i Pol de la Fundació Esclerosi 
Múltiple.  

 

 

 

 

 

 



6 de la tarda 

9 a 11del mati 

11 del MATí 

 

 

 

 

 

Spinning  

 

Coordinat per: Artesa Gym 

Lloc: Sala Teatre 

 

Pel·lícula 

Bohemian Rhapsody   

(Entrada Gratuïta) 

Lloc:  Sala Teatre  
 
 
 

 
 

 

 

 

 

Exhibició d’Animals cuidadors 
de persones 

A càrrec de :  l’associació ILERKAN. Per a tots els públics i especialment 

pels nens.  

Lloc:  Escola 

 

L’Associació Ilerkan està formada per un equip multidisciplinari de 
professionals de l’àmbit sanitari, educatiu i social que s’han format com a 
tècnics i experts en Intervencions Assistides amb Animals (IAA), 
concretament amb gossos, treballem sempre en equip i en xarxa. 
 

Dimecres, 1 Maig 

Dijous, 2 de Maig 

2/4 de 7 de la tarda 

8 de la tarda 

2/4 de 8 de la tarda 

8 de la tarda 
Xerrada “Endreça la teva vida 
amb hàbit saludable” 

 
A càrrec de: Professionals Atelier narratiu (duració 1 hora). 

Lloc:  Sala de Plens Ajuntament. 
 
 

 
 

 
Taller de Risoteràpia  
 

A càrrec de : Dúnia Carulla 

Lloc:  Sala de plens de l’Ajuntament 

 
Un taller per desconnectar, on profunditzaràs amb tu mateix i connectaràs amb la 
teva capacitat de sentir i de connectar amb les teves emocions a través de 
l’expressió corporal, música, joc teatral...creant un espai on el riure serà el resultat 
per sentir-te millor. 

 
Concert de l’Intèrpret 

 

Concert de l’Orquestra Simfònica de l’Intèrpret. 

Lloc:  Sala del Teatre 

 
 
Masterclass de Zumba 
 

A càrrec de :  de Josep Rebull 

Lloc: Pavelló 

 

 

 

 

Divendres, 3 Maig 



10 de la nit 

7 de la tarda 

A continuació 

A continuació 

nit 

 

 
 
Berenar Popular  
 

Lloc:  Plaça Albízies 

                                                          
 

 

 

Sortida itinerant de l’obra de 
teatre “WITCHIN”  

 

Desde la plaça Albizies pels carrers del 
Poble 
Kabitha, Kena i Kibby són tres bruixes 
que s’han cansat de ser esclaves de la 
figura autoritària que les oprimeix: 
Makkú, un gat de grans dimensions 
que sempre se’n surt amb la seva.  
 

 
Actuació del Pardal 
Roquer, versió acústica 

Lloc:  Sala teatre 
 
Autor i compositor del nostre himne, "Soc de 
l'Oest".  

 
Actuació musical, pel duet 
format per Gemma Olomí i 
Raquel Herrera  
 
 

Dissabte, 4 Maig 

2/4 de l’1 del migdia  

11 del matí 

2 de la tarda 

 
 

 

 

 

Caramelles - Coral de Juneda 
 

Caramelles en homenatge a Camil Bonet 
 

Carrers del recorregut :  

Inici al c. Gallart:        11:00h. 

Plaça de l’Església:     11:15h.  

Plaça Major:                11:30h. 

c. Sant Ramon:           11:45h.  

c. Hortes:                     12:00h. 

Plaça Albízies:             12:15h. 

Pavelló:                        12:30h. 

 

 

 

Sardanes  
 

Ballada de Sardanes amb la: 

Cobla Contemporània 

Lloc:  Pavelló 
 

 
  Dinar popular   

 
Lloc:  Sala teatre 
 
Per tothom que vulgui compartir el dinar amb 
els sardanistes. 
Per apuntar-se al dinar podeu anar a les 
oficines de LA CAIXA o BBVA pel preu de 11 
euros i recollir el tiquet a les oficines 
municipals, fins el dia 2 de maig. 

 

Diumenge, 5 Maig 



6 de la tarda 

¾ de 5 de la tarda 

 

Rebuda “ULTRA 
CLEAN MARATHON”   

 
Hora :  ¾ de 5 de la tarda 
Lloc: Davant de la Sala del Teatre 
 
 
La segona edició de la “Ultra Clean Marathon” enguany ens passa la 1a 
edició per la nostra població, on ciclistes  faran una ruta circular que 
transcorrerà 700 km per zones d’alt valor paisatgístic i natural de 
Catalunya. 

 

Pel·lícula de cine mut   

A càrrec de:   

Carles Robert, pianista     i    Miquel Àngel Marín , clarinet 

 

 

 

 

Posen música a la pel.lícula “ The Cameraman”  de Buster Keaton 

 

 

 

UNA JOIA DEL CINEMA MUT... DIVERTIDÍSSIMA!! 

L'última pel.lícula muda d'en Buster Keaton és també el primer film que va realitzar 
per a l’MGM. Durant anys, aquesta companyia va fer servir The Cameraman, amb 
tocs de romanticisme i escenes absolutament delirants 
En Luke Shannon és un fotògraf que treballa pels carrers de Nova York acompanyat d’un 
mico petit. S’enamora d’una telefonista d’una companyia de noticiaris cinematogràfics i, 
per estar--‐hi a prop, es converteix en operador de cinema, cercant amb la seva càmera 
una bona notícia. 
Apta per a tots els públics 

Direcció: Edward Sedgwick          Any: 1928 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

                  

AJUNTAMENT ARTESA DE LLEIDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CULTURA I FESTES 



    

 
 
SALUTACIÓ 

 

La Primavera ja és aquí…i la nostra Setmana 
Cultural també!!! 

Estem molt contents que un any més podem 
gaudir de una altra Setmana Cultural al nostre 
poble, ARTESA DE LLEIDA.  

Amb tot el nostre apreci i respecte, us hem 
preparat tallers, xerrades, música, esport...i 
moltes coses més!!! 

Esperem que gaudiu d’una molt bona setmana 
i que hi participeu amb tot allò que us pugui 
resultar interessant i us vingui de gust. 

Us hi esperem a tots/es!!! 

Una abraçada 
 

Joan i Yolanda 
Regidors de Cultura 
 

 

 

 

 

 

 



2/4 de 7 de la 

tarda 

 
 

 

 

Conferència del Dr. David 

Bueno i Torrens 
 
"El cervell aprenent: Què ens diu la neurociència s obre l'educació". 
 
Lloc:  Sala Teatre  

Preu:  Anticipada: 3€ fins al dia 16 d’abril 
Taquilla: 5€ 

Per poder assistir a la conferència cal fer prèviament la inscripció 
omplint el següent formulari: 

El codi Qr us porta al formulari. 

 
 
 

 

 

O bé cliqueu en aquest enllaç per anar al formulari: 

https://goo.gl/forms/mcoR6j9dn0yZrsn22 

 
 
Què és la neurociència? La neurociència ens ha permès entendre 
com funciona el cervell en molts aspectes del nostre dia a dia, un 
d’aquests és l’aprenentatge. Les emocions, la motivació, el plaer, la 
curiositat... en el naixement s’introdueixen en el funcionament instintiu 
del nostre cervell i esdevenen fonamentals en qualsevol procés 
d’ensenyament- aprenentatge. 
 
És un científic envoltat de preguntes: Com aprenem? Com pensa un 
adolescent? Quina és la millor edat per començar amb un segon 
idioma? Per què la música, la plàstica i l'educació física són tan 
importants?... 
 

2/4 DE 6 de la tarda 

12 del migdia 

2/4 de 10 del matí 

 

 

 

 

 
Taller amb fruita per a 

nens i nenes 

 

A càrrec del :  ”Taller de lletres ” amb  
la Saray 
Lloc:  Menjador Escola 
Inscripcions a l’Ajuntament  
         

 

 

 

 

 
Festival Escola Música 
Municipal (Dalcroze) 

 

     

Les veus en concert  
Viatge auditiu pel S. XX Els alumnes de cant de l’Escola de Música 
Municipal i els alumnes del Centre Dalcroze de Lleida uneixen les seves 
veus per oferir un concert ben especial. 

 

 

 

 

 

Caminada 
 

A càrrec de:   U.E. Superbé  -  Caminada pels diferents llocs del terme 
d’un recorregut d’uns 12 kms, en acabar hi haurà un petit refrigeri, pels 
caminadors i caminadores.    
Sortida  davant de l’Ajuntament  
 

Diumenge, 28 Abril 

Divendres, 26 d’Abril 

Dissabte, 27 Abril 



6 de la tarda 

5 de la tarda 

5 de la tarda 

 
 

Pel·lícula  

Robin Hood (Entrada Gratuïta) 

Lloc:  Sala Teatre  

  

 

 

 

 

 

Taller de pastissos  

  
 
A càrrec de: Rouyat Ben-Hommane el 
Qarbadani  
 
Lloc:  Menjador escola 

Inscripció a l’Ajuntament fins el dia 24 d’abril.  
 
 
 

 

 

 

 

 
Espectacle amb Fauna Salvatge   

 
A càrrec de: Zoo Pirineus 
Lloc: Sala Teatre 
 
• Zoo ve a casa nostra a 

Artesa de Lleida.  

• Una activitat  perfecta per despertar 
l‘interès del públic assistent. 

• El contacte amb els animals és una 
experiència profunda i deixa un rècord durador. 

Dilluns, 29 Abril 

Dimarts, 30 Abril 
7 de la tarda 

 

• Activitat desenvolupada amb la col·laboració del Departament d e 
Polítiques Mediambientals de GENCAT.  

• S’explica les normes de l’activitat i  començarà l’exhibició de vol. 
Al final de l'exhibició hi ha un torn per fer preguntes. 

• ANIMALS: Mussol banyut / Mussol comú / Òliba / Gamarús / Duc / 
Geneta / Fura / Xot 

 

• Contingut de l’activitat: 

– Observació 
– Caracterització dels sers vius: 
Nutrició, relació i reproducció. 
– Animals del nostre entorn – 
Classificació segons diferents 
criteris observables. 
– Responsabilitat cap els 
animals. 
– Característiques i 
comportaments dels animals per 
adaptar-se al medi. 

     

 

 

Xerrada “conviure amb 
l'esclerosis múltiple”  

 

Lloc:  Sala de plens Ajuntament. 

A càrrec de :  MÒNICA NIEVES, 
directora i neuropsicòloga del 
Centre Neurorehabilitador Miquel  

Martí i Pol de la Fundació Esclerosi 
Múltiple.  

 

 

 

 

 

 



6 de la tarda 

9 a 11del mati 

11 del MATí 

 

 

 

 

 

Spinning  

 

Coordinat per: Artesa Gym 

Lloc: Sala Teatre 

 

Pel·lícula 

Bohemian Rhapsody   

(Entrada Gratuïta) 

Lloc:  Sala Teatre  
 
 
 

 
 

 

 

 

 

Exhibició d’Animals cuidadors 
de persones 

A càrrec de :  l’associació ILERKAN. Per a tots els públics i especialment 

pels nens.  

Lloc:  Escola 

 

L’Associació Ilerkan està formada per un equip multidisciplinari de 
professionals de l’àmbit sanitari, educatiu i social que s’han format com a 
tècnics i experts en Intervencions Assistides amb Animals (IAA), 
concretament amb gossos, treballem sempre en equip i en xarxa. 
 

Dimecres, 1 Maig 

Dijous, 2 de Maig 

2/4 de 7 de la tarda 

8 de la tarda 

2/4 de 8 de la tarda 

8 de la tarda 
Xerrada “Endreça la teva vida 
amb hàbit saludable” 

 
A càrrec de: Professionals Atelier narratiu (duració 1 hora). 

Lloc:  Sala de Plens Ajuntament. 
 
 

 
 

 
Taller de Risoteràpia  
 

A càrrec de : Dúnia Carulla 

Lloc:  Sala de plens de l’Ajuntament 

 
Un taller per desconnectar, on profunditzaràs amb tu mateix i connectaràs amb la 
teva capacitat de sentir i de connectar amb les teves emocions a través de 
l’expressió corporal, música, joc teatral...creant un espai on el riure serà el resultat 
per sentir-te millor. 

 
Concert de l’Intèrpret 

 

Concert de l’Orquestra Simfònica de l’Intèrpret. 

Lloc:  Sala del Teatre 

 
 
Masterclass de Zumba 
 

A càrrec de :  de Josep Rebull 

Lloc: Pavelló 

 

 

 

 

Divendres, 3 Maig 



10 de la nit 

7 de la tarda 

A continuació 

A continuació 

nit 

 

 
 
Berenar Popular  
 

Lloc:  Plaça Albízies 

                                                          
 

 

 

Sortida itinerant de l’obra de 
teatre “WITCHIN”  

 

Desde la plaça Albizies pels carrers del 
Poble 
Kabitha, Kena i Kibby són tres bruixes 
que s’han cansat de ser esclaves de la 
figura autoritària que les oprimeix: 
Makkú, un gat de grans dimensions 
que sempre se’n surt amb la seva.  
 

 
Actuació del Pardal 
Roquer, versió acústica 

Lloc:  Sala teatre 
 
Autor i compositor del nostre himne, "Soc de 
l'Oest".  

 
Actuació musical, pel duet 
format per Gemma Olomí i 
Raquel Herrera  
 
 

Dissabte, 4 Maig 

2/4 de l’1 del migdia  

11 del matí 

2 de la tarda 

 
 

 

 

 

Caramelles - Coral de Juneda 
 

Caramelles en homenatge a Camil Bonet 
 

Carrers del recorregut :  

Inici al c. Gallart:        11:00h. 

Plaça de l’Església:     11:15h.  

Plaça Major:                11:30h. 

c. Sant Ramon:           11:45h.  

c. Hortes:                     12:00h. 

Plaça Albízies:             12:15h. 

Pavelló:                        12:30h. 

 

 

 

Sardanes  
 

Ballada de Sardanes amb la: 

Cobla Contemporània 

Lloc:  Pavelló 
 

 
  Dinar popular   

 
Lloc:  Sala teatre 
 
Per tothom que vulgui compartir el dinar amb 
els sardanistes. 
Per apuntar-se al dinar podeu anar a les 
oficines de LA CAIXA o BBVA pel preu de 11 
euros i recollir el tiquet a les oficines 
municipals, fins el dia 2 de maig. 

 

Diumenge, 5 Maig 



6 de la tarda 

¾ de 5 de la tarda 

 

Rebuda “ULTRA 
CLEAN MARATHON”   

 
Hora :  ¾ de 5 de la tarda 
Lloc: Davant de la Sala del Teatre 
 
 
La segona edició de la “Ultra Clean Marathon” enguany ens passa la 1a 
edició per la nostra població, on ciclistes  faran una ruta circular que 
transcorrerà 700 km per zones d’alt valor paisatgístic i natural de 
Catalunya. 

 

Pel·lícula de cine mut   

A càrrec de:   

Carles Robert, pianista     i    Miquel Àngel Marín , clarinet 

 

 

 

 

Posen música a la pel.lícula “ The Cameraman”  de Buster Keaton 

 

 

 

UNA JOIA DEL CINEMA MUT... DIVERTIDÍSSIMA!! 

L'última pel.lícula muda d'en Buster Keaton és també el primer film que va realitzar 
per a l’MGM. Durant anys, aquesta companyia va fer servir The Cameraman, amb 
tocs de romanticisme i escenes absolutament delirants 
En Luke Shannon és un fotògraf que treballa pels carrers de Nova York acompanyat d’un 
mico petit. S’enamora d’una telefonista d’una companyia de noticiaris cinematogràfics i, 
per estar--‐hi a prop, es converteix en operador de cinema, cercant amb la seva càmera 
una bona notícia. 
Apta per a tots els públics 

Direcció: Edward Sedgwick          Any: 1928 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

                  

AJUNTAMENT ARTESA DE LLEIDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CULTURA I FESTES 



    

 
 
SALUTACIÓ 

 

La Primavera ja és aquí…i la nostra Setmana 
Cultural també!!! 

Estem molt contents que un any més podem 
gaudir de una altra Setmana Cultural al nostre 
poble, ARTESA DE LLEIDA.  

Amb tot el nostre apreci i respecte, us hem 
preparat tallers, xerrades, música, esport...i 
moltes coses més!!! 

Esperem que gaudiu d’una molt bona setmana 
i que hi participeu amb tot allò que us pugui 
resultar interessant i us vingui de gust. 

Us hi esperem a tots/es!!! 

Una abraçada 
 

Joan i Yolanda 
Regidors de Cultura 
 

 

 

 

 

 

 



2/4 de 7 de la 

tarda 

 
 

 

 

Conferència del Dr. David 

Bueno i Torrens 
 
"El cervell aprenent: Què ens diu la neurociència s obre l'educació". 
 
Lloc:  Sala Teatre  

Preu:  Anticipada: 3€ fins al dia 16 d’abril 
Taquilla: 5€ 

Per poder assistir a la conferència cal fer prèviament la inscripció 
omplint el següent formulari: 

El codi Qr us porta al formulari. 

 
 
 

 

 

O bé cliqueu en aquest enllaç per anar al formulari: 

https://goo.gl/forms/mcoR6j9dn0yZrsn22 

 
 
Què és la neurociència? La neurociència ens ha permès entendre 
com funciona el cervell en molts aspectes del nostre dia a dia, un 
d’aquests és l’aprenentatge. Les emocions, la motivació, el plaer, la 
curiositat... en el naixement s’introdueixen en el funcionament instintiu 
del nostre cervell i esdevenen fonamentals en qualsevol procés 
d’ensenyament- aprenentatge. 
 
És un científic envoltat de preguntes: Com aprenem? Com pensa un 
adolescent? Quina és la millor edat per començar amb un segon 
idioma? Per què la música, la plàstica i l'educació física són tan 
importants?... 
 

2/4 DE 6 de la tarda 

12 del migdia 

2/4 de 10 del matí 

 

 

 

 

 
Taller amb fruita per a 

nens i nenes 

 

A càrrec del :  ”Taller de lletres ” amb  
la Saray 
Lloc:  Menjador Escola 
Inscripcions a l’Ajuntament  
         

 

 

 

 

 
Festival Escola Música 
Municipal (Dalcroze) 

 

     

Les veus en concert  
Viatge auditiu pel S. XX Els alumnes de cant de l’Escola de Música 
Municipal i els alumnes del Centre Dalcroze de Lleida uneixen les seves 
veus per oferir un concert ben especial. 

 

 

 

 

 

Caminada 
 

A càrrec de:   U.E. Superbé  -  Caminada pels diferents llocs del terme 
d’un recorregut d’uns 12 kms, en acabar hi haurà un petit refrigeri, pels 
caminadors i caminadores.    
Sortida  davant de l’Ajuntament  
 

Diumenge, 28 Abril 

Divendres, 26 d’Abril 

Dissabte, 27 Abril 



6 de la tarda 

5 de la tarda 

5 de la tarda 

 
 

Pel·lícula  

Robin Hood (Entrada Gratuïta) 

Lloc:  Sala Teatre  

  

 

 

 

 

 

Taller de pastissos  

  
 
A càrrec de: Rouyat Ben-Hommane el 
Qarbadani  
 
Lloc:  Menjador escola 

Inscripció a l’Ajuntament fins el dia 24 d’abril.  
 
 
 

 

 

 

 

 
Espectacle amb Fauna Salvatge   

 
A càrrec de: Zoo Pirineus 
Lloc: Sala Teatre 
 
• Zoo ve a casa nostra a 

Artesa de Lleida.  

• Una activitat  perfecta per despertar 
l‘interès del públic assistent. 

• El contacte amb els animals és una 
experiència profunda i deixa un rècord durador. 

Dilluns, 29 Abril 

Dimarts, 30 Abril 
7 de la tarda 

 

• Activitat desenvolupada amb la col·laboració del Departament d e 
Polítiques Mediambientals de GENCAT.  

• S’explica les normes de l’activitat i  començarà l’exhibició de vol. 
Al final de l'exhibició hi ha un torn per fer preguntes. 

• ANIMALS: Mussol banyut / Mussol comú / Òliba / Gamarús / Duc / 
Geneta / Fura / Xot 

 

• Contingut de l’activitat: 

– Observació 
– Caracterització dels sers vius: 
Nutrició, relació i reproducció. 
– Animals del nostre entorn – 
Classificació segons diferents 
criteris observables. 
– Responsabilitat cap els 
animals. 
– Característiques i 
comportaments dels animals per 
adaptar-se al medi. 

     

 

 

Xerrada “conviure amb 
l'esclerosis múltiple”  

 

Lloc:  Sala de plens Ajuntament. 

A càrrec de :  MÒNICA NIEVES, 
directora i neuropsicòloga del 
Centre Neurorehabilitador Miquel  

Martí i Pol de la Fundació Esclerosi 
Múltiple.  

 

 

 

 

 

 



6 de la tarda 

9 a 11del mati 

11 del MATí 

 

 

 

 

 

Spinning  

 

Coordinat per: Artesa Gym 

Lloc: Sala Teatre 

 

Pel·lícula 

Bohemian Rhapsody   

(Entrada Gratuïta) 

Lloc:  Sala Teatre  
 
 
 

 
 

 

 

 

 

Exhibició d’Animals cuidadors 
de persones 

A càrrec de :  l’associació ILERKAN. Per a tots els públics i especialment 

pels nens.  

Lloc:  Escola 

 

L’Associació Ilerkan està formada per un equip multidisciplinari de 
professionals de l’àmbit sanitari, educatiu i social que s’han format com a 
tècnics i experts en Intervencions Assistides amb Animals (IAA), 
concretament amb gossos, treballem sempre en equip i en xarxa. 
 

Dimecres, 1 Maig 

Dijous, 2 de Maig 

2/4 de 7 de la tarda 

8 de la tarda 

2/4 de 8 de la tarda 

8 de la tarda 
Xerrada “Endreça la teva vida 
amb hàbit saludable” 

 
A càrrec de: Professionals Atelier narratiu (duració 1 hora). 

Lloc:  Sala de Plens Ajuntament. 
 
 

 
 

 
Taller de Risoteràpia  
 

A càrrec de : Dúnia Carulla 

Lloc:  Sala de plens de l’Ajuntament 

 
Un taller per desconnectar, on profunditzaràs amb tu mateix i connectaràs amb la 
teva capacitat de sentir i de connectar amb les teves emocions a través de 
l’expressió corporal, música, joc teatral...creant un espai on el riure serà el resultat 
per sentir-te millor. 

 
Concert de l’Intèrpret 

 

Concert de l’Orquestra Simfònica de l’Intèrpret. 

Lloc:  Sala del Teatre 

 
 
Masterclass de Zumba 
 

A càrrec de :  de Josep Rebull 

Lloc: Pavelló 

 

 

 

 

Divendres, 3 Maig 



10 de la nit 

7 de la tarda 

A continuació 

A continuació 

nit 

 

 
 
Berenar Popular  
 

Lloc:  Plaça Albízies 

                                                          
 

 

 

Sortida itinerant de l’obra de 
teatre “WITCHIN”  

 

Desde la plaça Albizies pels carrers del 
Poble 
Kabitha, Kena i Kibby són tres bruixes 
que s’han cansat de ser esclaves de la 
figura autoritària que les oprimeix: 
Makkú, un gat de grans dimensions 
que sempre se’n surt amb la seva.  
 

 
Actuació del Pardal 
Roquer, versió acústica 

Lloc:  Sala teatre 
 
Autor i compositor del nostre himne, "Soc de 
l'Oest".  

 
Actuació musical, pel duet 
format per Gemma Olomí i 
Raquel Herrera  
 
 

Dissabte, 4 Maig 

2/4 de l’1 del migdia  

11 del matí 

2 de la tarda 

 
 

 

 

 

Caramelles - Coral de Juneda 
 

Caramelles en homenatge a Camil Bonet 
 

Carrers del recorregut :  

Inici al c. Gallart:        11:00h. 

Plaça de l’Església:     11:15h.  

Plaça Major:                11:30h. 

c. Sant Ramon:           11:45h.  

c. Hortes:                     12:00h. 

Plaça Albízies:             12:15h. 

Pavelló:                        12:30h. 

 

 

 

Sardanes  
 

Ballada de Sardanes amb la: 

Cobla Contemporània 

Lloc:  Pavelló 
 

 
  Dinar popular   

 
Lloc:  Sala teatre 
 
Per tothom que vulgui compartir el dinar amb 
els sardanistes. 
Per apuntar-se al dinar podeu anar a les 
oficines de LA CAIXA o BBVA pel preu de 11 
euros i recollir el tiquet a les oficines 
municipals, fins el dia 2 de maig. 

 

Diumenge, 5 Maig 



6 de la tarda 

¾ de 5 de la tarda 

 

Rebuda “ULTRA 
CLEAN MARATHON”   

 
Hora :  ¾ de 5 de la tarda 
Lloc: Davant de la Sala del Teatre 
 
 
La segona edició de la “Ultra Clean Marathon” enguany ens passa la 1a 
edició per la nostra població, on ciclistes  faran una ruta circular que 
transcorrerà 700 km per zones d’alt valor paisatgístic i natural de 
Catalunya. 

 

Pel·lícula de cine mut   

A càrrec de:   

Carles Robert, pianista     i    Miquel Àngel Marín , clarinet 

 

 

 

 

Posen música a la pel.lícula “ The Cameraman”  de Buster Keaton 

 

 

 

UNA JOIA DEL CINEMA MUT... DIVERTIDÍSSIMA!! 

L'última pel.lícula muda d'en Buster Keaton és també el primer film que va realitzar 
per a l’MGM. Durant anys, aquesta companyia va fer servir The Cameraman, amb 
tocs de romanticisme i escenes absolutament delirants 
En Luke Shannon és un fotògraf que treballa pels carrers de Nova York acompanyat d’un 
mico petit. S’enamora d’una telefonista d’una companyia de noticiaris cinematogràfics i, 
per estar--‐hi a prop, es converteix en operador de cinema, cercant amb la seva càmera 
una bona notícia. 
Apta per a tots els públics 

Direcció: Edward Sedgwick          Any: 1928 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

                  

AJUNTAMENT ARTESA DE LLEIDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CULTURA I FESTES 



    

 
 
SALUTACIÓ 

 

La Primavera ja és aquí…i la nostra Setmana 
Cultural també!!! 

Estem molt contents que un any més podem 
gaudir de una altra Setmana Cultural al nostre 
poble, ARTESA DE LLEIDA.  

Amb tot el nostre apreci i respecte, us hem 
preparat tallers, xerrades, música, esport...i 
moltes coses més!!! 

Esperem que gaudiu d’una molt bona setmana 
i que hi participeu amb tot allò que us pugui 
resultar interessant i us vingui de gust. 

Us hi esperem a tots/es!!! 

Una abraçada 
 

Joan i Yolanda 
Regidors de Cultura 
 

 

 

 

 

 

 



2/4 de 7 de la 

tarda 

 
 

 

 

Conferència del Dr. David 

Bueno i Torrens 
 
"El cervell aprenent: Què ens diu la neurociència s obre l'educació". 
 
Lloc:  Sala Teatre  

Preu:  Anticipada: 3€ fins al dia 16 d’abril 
Taquilla: 5€ 

Per poder assistir a la conferència cal fer prèviament la inscripció 
omplint el següent formulari: 

El codi Qr us porta al formulari. 

 
 
 

 

 

O bé cliqueu en aquest enllaç per anar al formulari: 

https://goo.gl/forms/mcoR6j9dn0yZrsn22 

 
 
Què és la neurociència? La neurociència ens ha permès entendre 
com funciona el cervell en molts aspectes del nostre dia a dia, un 
d’aquests és l’aprenentatge. Les emocions, la motivació, el plaer, la 
curiositat... en el naixement s’introdueixen en el funcionament instintiu 
del nostre cervell i esdevenen fonamentals en qualsevol procés 
d’ensenyament- aprenentatge. 
 
És un científic envoltat de preguntes: Com aprenem? Com pensa un 
adolescent? Quina és la millor edat per començar amb un segon 
idioma? Per què la música, la plàstica i l'educació física són tan 
importants?... 
 

2/4 DE 6 de la tarda 

12 del migdia 

2/4 de 10 del matí 

 

 

 

 

 
Taller amb fruita per a 

nens i nenes 

 

A càrrec del :  ”Taller de lletres ” amb  
la Saray 
Lloc:  Menjador Escola 
Inscripcions a l’Ajuntament  
         

 

 

 

 

 
Festival Escola Música 
Municipal (Dalcroze) 

 

     

Les veus en concert  
Viatge auditiu pel S. XX Els alumnes de cant de l’Escola de Música 
Municipal i els alumnes del Centre Dalcroze de Lleida uneixen les seves 
veus per oferir un concert ben especial. 

 

 

 

 

 

Caminada 
 

A càrrec de:   U.E. Superbé  -  Caminada pels diferents llocs del terme 
d’un recorregut d’uns 12 kms, en acabar hi haurà un petit refrigeri, pels 
caminadors i caminadores.    
Sortida  davant de l’Ajuntament  
 

Diumenge, 28 Abril 

Divendres, 26 d’Abril 

Dissabte, 27 Abril 



6 de la tarda 

5 de la tarda 

5 de la tarda 

 
 

Pel·lícula  

Robin Hood (Entrada Gratuïta) 

Lloc:  Sala Teatre  

  

 

 

 

 

 

Taller de pastissos  

  
 
A càrrec de: Rouyat Ben-Hommane el 
Qarbadani  
 
Lloc:  Menjador escola 

Inscripció a l’Ajuntament fins el dia 24 d’abril.  
 
 
 

 

 

 

 

 
Espectacle amb Fauna Salvatge   

 
A càrrec de: Zoo Pirineus 
Lloc: Sala Teatre 
 
• Zoo ve a casa nostra a 

Artesa de Lleida.  

• Una activitat  perfecta per despertar 
l‘interès del públic assistent. 

• El contacte amb els animals és una 
experiència profunda i deixa un rècord durador. 

Dilluns, 29 Abril 

Dimarts, 30 Abril 
7 de la tarda 

 

• Activitat desenvolupada amb la col·laboració del Departament d e 
Polítiques Mediambientals de GENCAT.  

• S’explica les normes de l’activitat i  començarà l’exhibició de vol. 
Al final de l'exhibició hi ha un torn per fer preguntes. 

• ANIMALS: Mussol banyut / Mussol comú / Òliba / Gamarús / Duc / 
Geneta / Fura / Xot 

 

• Contingut de l’activitat: 

– Observació 
– Caracterització dels sers vius: 
Nutrició, relació i reproducció. 
– Animals del nostre entorn – 
Classificació segons diferents 
criteris observables. 
– Responsabilitat cap els 
animals. 
– Característiques i 
comportaments dels animals per 
adaptar-se al medi. 

     

 

 

Xerrada “conviure amb 
l'esclerosis múltiple”  

 

Lloc:  Sala de plens Ajuntament. 

A càrrec de :  MÒNICA NIEVES, 
directora i neuropsicòloga del 
Centre Neurorehabilitador Miquel  

Martí i Pol de la Fundació Esclerosi 
Múltiple.  

 

 

 

 

 

 



6 de la tarda 

9 a 11del mati 

11 del MATí 

 

 

 

 

 

Spinning  

 

Coordinat per: Artesa Gym 

Lloc: Sala Teatre 

 

Pel·lícula 

Bohemian Rhapsody   

(Entrada Gratuïta) 

Lloc:  Sala Teatre  
 
 
 

 
 

 

 

 

 

Exhibició d’Animals cuidadors 
de persones 

A càrrec de :  l’associació ILERKAN. Per a tots els públics i especialment 

pels nens.  

Lloc:  Escola 

 

L’Associació Ilerkan està formada per un equip multidisciplinari de 
professionals de l’àmbit sanitari, educatiu i social que s’han format com a 
tècnics i experts en Intervencions Assistides amb Animals (IAA), 
concretament amb gossos, treballem sempre en equip i en xarxa. 
 

Dimecres, 1 Maig 

Dijous, 2 de Maig 

2/4 de 7 de la tarda 

8 de la tarda 

2/4 de 8 de la tarda 

8 de la tarda 
Xerrada “Endreça la teva vida 
amb hàbit saludable” 

 
A càrrec de: Professionals Atelier narratiu (duració 1 hora). 

Lloc:  Sala de Plens Ajuntament. 
 
 

 
 

 
Taller de Risoteràpia  
 

A càrrec de : Dúnia Carulla 

Lloc:  Sala de plens de l’Ajuntament 

 
Un taller per desconnectar, on profunditzaràs amb tu mateix i connectaràs amb la 
teva capacitat de sentir i de connectar amb les teves emocions a través de 
l’expressió corporal, música, joc teatral...creant un espai on el riure serà el resultat 
per sentir-te millor. 

 
Concert de l’Intèrpret 

 

Concert de l’Orquestra Simfònica de l’Intèrpret. 

Lloc:  Sala del Teatre 

 
 
Masterclass de Zumba 
 

A càrrec de :  de Josep Rebull 

Lloc: Pavelló 

 

 

 

 

Divendres, 3 Maig 



10 de la nit 

7 de la tarda 

A continuació 

A continuació 

nit 

 

 
 
Berenar Popular  
 

Lloc:  Plaça Albízies 

                                                          
 

 

 

Sortida itinerant de l’obra de 
teatre “WITCHIN”  

 

Desde la plaça Albizies pels carrers del 
Poble 
Kabitha, Kena i Kibby són tres bruixes 
que s’han cansat de ser esclaves de la 
figura autoritària que les oprimeix: 
Makkú, un gat de grans dimensions 
que sempre se’n surt amb la seva.  
 

 
Actuació del Pardal 
Roquer, versió acústica 

Lloc:  Sala teatre 
 
Autor i compositor del nostre himne, "Soc de 
l'Oest".  

 
Actuació musical, pel duet 
format per Gemma Olomí i 
Raquel Herrera  
 
 

Dissabte, 4 Maig 

2/4 de l’1 del migdia  

11 del matí 

2 de la tarda 

 
 

 

 

 

Caramelles - Coral de Juneda 
 

Caramelles en homenatge a Camil Bonet 
 

Carrers del recorregut :  

Inici al c. Gallart:        11:00h. 

Plaça de l’Església:     11:15h.  

Plaça Major:                11:30h. 

c. Sant Ramon:           11:45h.  

c. Hortes:                     12:00h. 

Plaça Albízies:             12:15h. 

Pavelló:                        12:30h. 

 

 

 

Sardanes  
 

Ballada de Sardanes amb la: 

Cobla Contemporània 

Lloc:  Pavelló 
 

 
  Dinar popular   

 
Lloc:  Sala teatre 
 
Per tothom que vulgui compartir el dinar amb 
els sardanistes. 
Per apuntar-se al dinar podeu anar a les 
oficines de LA CAIXA o BBVA pel preu de 11 
euros i recollir el tiquet a les oficines 
municipals, fins el dia 2 de maig. 

 

Diumenge, 5 Maig 



6 de la tarda 

¾ de 5 de la tarda 

 

Rebuda “ULTRA 
CLEAN MARATHON”   

 
Hora :  ¾ de 5 de la tarda 
Lloc: Davant de la Sala del Teatre 
 
 
La segona edició de la “Ultra Clean Marathon” enguany ens passa la 1a 
edició per la nostra població, on ciclistes  faran una ruta circular que 
transcorrerà 700 km per zones d’alt valor paisatgístic i natural de 
Catalunya. 

 

Pel·lícula de cine mut   

A càrrec de:   

Carles Robert, pianista     i    Miquel Àngel Marín , clarinet 

 

 

 

 

Posen música a la pel.lícula “ The Cameraman”  de Buster Keaton 

 

 

 

UNA JOIA DEL CINEMA MUT... DIVERTIDÍSSIMA!! 

L'última pel.lícula muda d'en Buster Keaton és també el primer film que va realitzar 
per a l’MGM. Durant anys, aquesta companyia va fer servir The Cameraman, amb 
tocs de romanticisme i escenes absolutament delirants 
En Luke Shannon és un fotògraf que treballa pels carrers de Nova York acompanyat d’un 
mico petit. S’enamora d’una telefonista d’una companyia de noticiaris cinematogràfics i, 
per estar--‐hi a prop, es converteix en operador de cinema, cercant amb la seva càmera 
una bona notícia. 
Apta per a tots els públics 

Direcció: Edward Sedgwick          Any: 1928 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

                  

AJUNTAMENT ARTESA DE LLEIDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CULTURA I FESTES 



    

 
 
SALUTACIÓ 

 

La Primavera ja és aquí…i la nostra Setmana 
Cultural també!!! 

Estem molt contents que un any més podem 
gaudir de una altra Setmana Cultural al nostre 
poble, ARTESA DE LLEIDA.  

Amb tot el nostre apreci i respecte, us hem 
preparat tallers, xerrades, música, esport...i 
moltes coses més!!! 

Esperem que gaudiu d’una molt bona setmana 
i que hi participeu amb tot allò que us pugui 
resultar interessant i us vingui de gust. 

Us hi esperem a tots/es!!! 

Una abraçada 
 

Joan i Yolanda 
Regidors de Cultura 
 

 

 

 

 

 

 



2/4 de 7 de la 

tarda 

 
 

 

 

Conferència del Dr. David 

Bueno i Torrens 
 
"El cervell aprenent: Què ens diu la neurociència s obre l'educació". 
 
Lloc:  Sala Teatre  

Preu:  Anticipada: 3€ fins al dia 16 d’abril 
Taquilla: 5€ 

Per poder assistir a la conferència cal fer prèviament la inscripció 
omplint el següent formulari: 

El codi Qr us porta al formulari. 

 
 
 

 

 

O bé cliqueu en aquest enllaç per anar al formulari: 

https://goo.gl/forms/mcoR6j9dn0yZrsn22 

 
 
Què és la neurociència? La neurociència ens ha permès entendre 
com funciona el cervell en molts aspectes del nostre dia a dia, un 
d’aquests és l’aprenentatge. Les emocions, la motivació, el plaer, la 
curiositat... en el naixement s’introdueixen en el funcionament instintiu 
del nostre cervell i esdevenen fonamentals en qualsevol procés 
d’ensenyament- aprenentatge. 
 
És un científic envoltat de preguntes: Com aprenem? Com pensa un 
adolescent? Quina és la millor edat per començar amb un segon 
idioma? Per què la música, la plàstica i l'educació física són tan 
importants?... 
 

2/4 DE 6 de la tarda 

12 del migdia 

2/4 de 10 del matí 

 

 

 

 

 
Taller amb fruita per a 

nens i nenes 

 

A càrrec del :  ”Taller de lletres ” amb  
la Saray 
Lloc:  Menjador Escola 
Inscripcions a l’Ajuntament  
         

 

 

 

 

 
Festival Escola Música 
Municipal (Dalcroze) 

 

     

Les veus en concert  
Viatge auditiu pel S. XX Els alumnes de cant de l’Escola de Música 
Municipal i els alumnes del Centre Dalcroze de Lleida uneixen les seves 
veus per oferir un concert ben especial. 

 

 

 

 

 

Caminada 
 

A càrrec de:   U.E. Superbé  -  Caminada pels diferents llocs del terme 
d’un recorregut d’uns 12 kms, en acabar hi haurà un petit refrigeri, pels 
caminadors i caminadores.    
Sortida  davant de l’Ajuntament  
 

Diumenge, 28 Abril 

Divendres, 26 d’Abril 

Dissabte, 27 Abril 



6 de la tarda 

5 de la tarda 

5 de la tarda 

 
 

Pel·lícula  

Robin Hood (Entrada Gratuïta) 

Lloc:  Sala Teatre  

  

 

 

 

 

 

Taller de pastissos  

  
 
A càrrec de: Rouyat Ben-Hommane el 
Qarbadani  
 
Lloc:  Menjador escola 

Inscripció a l’Ajuntament fins el dia 24 d’abril.  
 
 
 

 

 

 

 

 
Espectacle amb Fauna Salvatge   

 
A càrrec de: Zoo Pirineus 
Lloc: Sala Teatre 
 
• Zoo ve a casa nostra a 

Artesa de Lleida.  

• Una activitat  perfecta per despertar 
l‘interès del públic assistent. 

• El contacte amb els animals és una 
experiència profunda i deixa un rècord durador. 

Dilluns, 29 Abril 

Dimarts, 30 Abril 
7 de la tarda 

 

• Activitat desenvolupada amb la col·laboració del Departament d e 
Polítiques Mediambientals de GENCAT.  

• S’explica les normes de l’activitat i  començarà l’exhibició de vol. 
Al final de l'exhibició hi ha un torn per fer preguntes. 

• ANIMALS: Mussol banyut / Mussol comú / Òliba / Gamarús / Duc / 
Geneta / Fura / Xot 

 

• Contingut de l’activitat: 

– Observació 
– Caracterització dels sers vius: 
Nutrició, relació i reproducció. 
– Animals del nostre entorn – 
Classificació segons diferents 
criteris observables. 
– Responsabilitat cap els 
animals. 
– Característiques i 
comportaments dels animals per 
adaptar-se al medi. 

     

 

 

Xerrada “conviure amb 
l'esclerosis múltiple”  

 

Lloc:  Sala de plens Ajuntament. 

A càrrec de :  MÒNICA NIEVES, 
directora i neuropsicòloga del 
Centre Neurorehabilitador Miquel  

Martí i Pol de la Fundació Esclerosi 
Múltiple.  

 

 

 

 

 

 



6 de la tarda 

9 a 11del mati 

11 del MATí 

 

 

 

 

 

Spinning  

 

Coordinat per: Artesa Gym 

Lloc: Sala Teatre 

 

Pel·lícula 

Bohemian Rhapsody   

(Entrada Gratuïta) 

Lloc:  Sala Teatre  
 
 
 

 
 

 

 

 

 

Exhibició d’Animals cuidadors 
de persones 

A càrrec de :  l’associació ILERKAN. Per a tots els públics i especialment 

pels nens.  

Lloc:  Escola 

 

L’Associació Ilerkan està formada per un equip multidisciplinari de 
professionals de l’àmbit sanitari, educatiu i social que s’han format com a 
tècnics i experts en Intervencions Assistides amb Animals (IAA), 
concretament amb gossos, treballem sempre en equip i en xarxa. 
 

Dimecres, 1 Maig 

Dijous, 2 de Maig 

2/4 de 7 de la tarda 

8 de la tarda 

2/4 de 8 de la tarda 

8 de la tarda 
Xerrada “Endreça la teva vida 
amb hàbit saludable” 

 
A càrrec de: Professionals Atelier narratiu (duració 1 hora). 

Lloc:  Sala de Plens Ajuntament. 
 
 

 
 

 
Taller de Risoteràpia  
 

A càrrec de : Dúnia Carulla 

Lloc:  Sala de plens de l’Ajuntament 

 
Un taller per desconnectar, on profunditzaràs amb tu mateix i connectaràs amb la 
teva capacitat de sentir i de connectar amb les teves emocions a través de 
l’expressió corporal, música, joc teatral...creant un espai on el riure serà el resultat 
per sentir-te millor. 

 
Concert de l’Intèrpret 

 

Concert de l’Orquestra Simfònica de l’Intèrpret. 

Lloc:  Sala del Teatre 

 
 
Masterclass de Zumba 
 

A càrrec de :  de Josep Rebull 

Lloc: Pavelló 

 

 

 

 

Divendres, 3 Maig 



10 de la nit 

7 de la tarda 

A continuació 

A continuació 

nit 

 

 
 
Berenar Popular  
 

Lloc:  Plaça Albízies 

                                                          
 

 

 

Sortida itinerant de l’obra de 
teatre “WITCHIN”  

 

Desde la plaça Albizies pels carrers del 
Poble 
Kabitha, Kena i Kibby són tres bruixes 
que s’han cansat de ser esclaves de la 
figura autoritària que les oprimeix: 
Makkú, un gat de grans dimensions 
que sempre se’n surt amb la seva.  
 

 
Actuació del Pardal 
Roquer, versió acústica 

Lloc:  Sala teatre 
 
Autor i compositor del nostre himne, "Soc de 
l'Oest".  

 
Actuació musical, pel duet 
format per Gemma Olomí i 
Raquel Herrera  
 
 

Dissabte, 4 Maig 

2/4 de l’1 del migdia  

11 del matí 

2 de la tarda 

 
 

 

 

 

Caramelles - Coral de Juneda 
 

Caramelles en homenatge a Camil Bonet 
 

Carrers del recorregut :  

Inici al c. Gallart:        11:00h. 

Plaça de l’Església:     11:15h.  

Plaça Major:                11:30h. 

c. Sant Ramon:           11:45h.  

c. Hortes:                     12:00h. 

Plaça Albízies:             12:15h. 

Pavelló:                        12:30h. 

 

 

 

Sardanes  
 

Ballada de Sardanes amb la: 

Cobla Contemporània 

Lloc:  Pavelló 
 

 
  Dinar popular   

 
Lloc:  Sala teatre 
 
Per tothom que vulgui compartir el dinar amb 
els sardanistes. 
Per apuntar-se al dinar podeu anar a les 
oficines de LA CAIXA o BBVA pel preu de 11 
euros i recollir el tiquet a les oficines 
municipals, fins el dia 2 de maig. 

 

Diumenge, 5 Maig 



6 de la tarda 

¾ de 5 de la tarda 

 

Rebuda “ULTRA 
CLEAN MARATHON”   

 
Hora :  ¾ de 5 de la tarda 
Lloc: Davant de la Sala del Teatre 
 
 
La segona edició de la “Ultra Clean Marathon” enguany ens passa la 1a 
edició per la nostra població, on ciclistes  faran una ruta circular que 
transcorrerà 700 km per zones d’alt valor paisatgístic i natural de 
Catalunya. 

 

Pel·lícula de cine mut   

A càrrec de:   

Carles Robert, pianista     i    Miquel Àngel Marín , clarinet 

 

 

 

 

Posen música a la pel.lícula “ The Cameraman”  de Buster Keaton 

 

 

 

UNA JOIA DEL CINEMA MUT... DIVERTIDÍSSIMA!! 

L'última pel.lícula muda d'en Buster Keaton és també el primer film que va realitzar 
per a l’MGM. Durant anys, aquesta companyia va fer servir The Cameraman, amb 
tocs de romanticisme i escenes absolutament delirants 
En Luke Shannon és un fotògraf que treballa pels carrers de Nova York acompanyat d’un 
mico petit. S’enamora d’una telefonista d’una companyia de noticiaris cinematogràfics i, 
per estar--‐hi a prop, es converteix en operador de cinema, cercant amb la seva càmera 
una bona notícia. 
Apta per a tots els públics 

Direcció: Edward Sedgwick          Any: 1928 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

                  

AJUNTAMENT ARTESA DE LLEIDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CULTURA I FESTES 



    

 
 
SALUTACIÓ 

 

La Primavera ja és aquí…i la nostra Setmana 
Cultural també!!! 

Estem molt contents que un any més podem 
gaudir de una altra Setmana Cultural al nostre 
poble, ARTESA DE LLEIDA.  

Amb tot el nostre apreci i respecte, us hem 
preparat tallers, xerrades, música, esport...i 
moltes coses més!!! 

Esperem que gaudiu d’una molt bona setmana 
i que hi participeu amb tot allò que us pugui 
resultar interessant i us vingui de gust. 

Us hi esperem a tots/es!!! 

Una abraçada 
 

Joan i Yolanda 
Regidors de Cultura 
 

 

 

 

 

 

 



2/4 de 7 de la 

tarda 

 
 

 

 

Conferència del Dr. David 

Bueno i Torrens 
 
"El cervell aprenent: Què ens diu la neurociència s obre l'educació". 
 
Lloc:  Sala Teatre  

Preu:  Anticipada: 3€ fins al dia 16 d’abril 
Taquilla: 5€ 

Per poder assistir a la conferència cal fer prèviament la inscripció 
omplint el següent formulari: 

El codi Qr us porta al formulari. 

 
 
 

 

 

O bé cliqueu en aquest enllaç per anar al formulari: 

https://goo.gl/forms/mcoR6j9dn0yZrsn22 

 
 
Què és la neurociència? La neurociència ens ha permès entendre 
com funciona el cervell en molts aspectes del nostre dia a dia, un 
d’aquests és l’aprenentatge. Les emocions, la motivació, el plaer, la 
curiositat... en el naixement s’introdueixen en el funcionament instintiu 
del nostre cervell i esdevenen fonamentals en qualsevol procés 
d’ensenyament- aprenentatge. 
 
És un científic envoltat de preguntes: Com aprenem? Com pensa un 
adolescent? Quina és la millor edat per començar amb un segon 
idioma? Per què la música, la plàstica i l'educació física són tan 
importants?... 
 

2/4 DE 6 de la tarda 

12 del migdia 

2/4 de 10 del matí 

 

 

 

 

 
Taller amb fruita per a 

nens i nenes 

 

A càrrec del :  ”Taller de lletres ” amb  
la Saray 
Lloc:  Menjador Escola 
Inscripcions a l’Ajuntament  
         

 

 

 

 

 
Festival Escola Música 
Municipal (Dalcroze) 

 

     

Les veus en concert  
Viatge auditiu pel S. XX Els alumnes de cant de l’Escola de Música 
Municipal i els alumnes del Centre Dalcroze de Lleida uneixen les seves 
veus per oferir un concert ben especial. 

 

 

 

 

 

Caminada 
 

A càrrec de:   U.E. Superbé  -  Caminada pels diferents llocs del terme 
d’un recorregut d’uns 12 kms, en acabar hi haurà un petit refrigeri, pels 
caminadors i caminadores.    
Sortida  davant de l’Ajuntament  
 

Diumenge, 28 Abril 

Divendres, 26 d’Abril 

Dissabte, 27 Abril 



6 de la tarda 

5 de la tarda 

5 de la tarda 

 
 

Pel·lícula  

Robin Hood (Entrada Gratuïta) 

Lloc:  Sala Teatre  

  

 

 

 

 

 

Taller de pastissos  

  
 
A càrrec de: Rouyat Ben-Hommane el 
Qarbadani  
 
Lloc:  Menjador escola 

Inscripció a l’Ajuntament fins el dia 24 d’abril.  
 
 
 

 

 

 

 

 
Espectacle amb Fauna Salvatge   

 
A càrrec de: Zoo Pirineus 
Lloc: Sala Teatre 
 
• Zoo ve a casa nostra a 

Artesa de Lleida.  

• Una activitat  perfecta per despertar 
l‘interès del públic assistent. 

• El contacte amb els animals és una 
experiència profunda i deixa un rècord durador. 

Dilluns, 29 Abril 

Dimarts, 30 Abril 
7 de la tarda 

 

• Activitat desenvolupada amb la col·laboració del Departament d e 
Polítiques Mediambientals de GENCAT.  

• S’explica les normes de l’activitat i  començarà l’exhibició de vol. 
Al final de l'exhibició hi ha un torn per fer preguntes. 

• ANIMALS: Mussol banyut / Mussol comú / Òliba / Gamarús / Duc / 
Geneta / Fura / Xot 

 

• Contingut de l’activitat: 

– Observació 
– Caracterització dels sers vius: 
Nutrició, relació i reproducció. 
– Animals del nostre entorn – 
Classificació segons diferents 
criteris observables. 
– Responsabilitat cap els 
animals. 
– Característiques i 
comportaments dels animals per 
adaptar-se al medi. 

     

 

 

Xerrada “conviure amb 
l'esclerosis múltiple”  

 

Lloc:  Sala de plens Ajuntament. 

A càrrec de :  MÒNICA NIEVES, 
directora i neuropsicòloga del 
Centre Neurorehabilitador Miquel  

Martí i Pol de la Fundació Esclerosi 
Múltiple.  

 

 

 

 

 

 



6 de la tarda 

9 a 11del mati 

11 del MATí 

 

 

 

 

 

Spinning  

 

Coordinat per: Artesa Gym 

Lloc: Sala Teatre 

 

Pel·lícula 

Bohemian Rhapsody   

(Entrada Gratuïta) 

Lloc:  Sala Teatre  
 
 
 

 
 

 

 

 

 

Exhibició d’Animals cuidadors 
de persones 

A càrrec de :  l’associació ILERKAN. Per a tots els públics i especialment 

pels nens.  

Lloc:  Escola 

 

L’Associació Ilerkan està formada per un equip multidisciplinari de 
professionals de l’àmbit sanitari, educatiu i social que s’han format com a 
tècnics i experts en Intervencions Assistides amb Animals (IAA), 
concretament amb gossos, treballem sempre en equip i en xarxa. 
 

Dimecres, 1 Maig 

Dijous, 2 de Maig 

2/4 de 7 de la tarda 

8 de la tarda 

2/4 de 8 de la tarda 

8 de la tarda 
Xerrada “Endreça la teva vida 
amb hàbit saludable” 

 
A càrrec de: Professionals Atelier narratiu (duració 1 hora). 

Lloc:  Sala de Plens Ajuntament. 
 
 

 
 

 
Taller de Risoteràpia  
 

A càrrec de : Dúnia Carulla 

Lloc:  Sala de plens de l’Ajuntament 

 
Un taller per desconnectar, on profunditzaràs amb tu mateix i connectaràs amb la 
teva capacitat de sentir i de connectar amb les teves emocions a través de 
l’expressió corporal, música, joc teatral...creant un espai on el riure serà el resultat 
per sentir-te millor. 

 
Concert de l’Intèrpret 

 

Concert de l’Orquestra Simfònica de l’Intèrpret. 

Lloc:  Sala del Teatre 

 
 
Masterclass de Zumba 
 

A càrrec de :  de Josep Rebull 

Lloc: Pavelló 

 

 

 

 

Divendres, 3 Maig 



10 de la nit 

7 de la tarda 

A continuació 

A continuació 

nit 

 

 
 
Berenar Popular  
 

Lloc:  Plaça Albízies 

                                                          
 

 

 

Sortida itinerant de l’obra de 
teatre “WITCHIN”  

 

Desde la plaça Albizies pels carrers del 
Poble 
Kabitha, Kena i Kibby són tres bruixes 
que s’han cansat de ser esclaves de la 
figura autoritària que les oprimeix: 
Makkú, un gat de grans dimensions 
que sempre se’n surt amb la seva.  
 

 
Actuació del Pardal 
Roquer, versió acústica 

Lloc:  Sala teatre 
 
Autor i compositor del nostre himne, "Soc de 
l'Oest".  

 
Actuació musical, pel duet 
format per Gemma Olomí i 
Raquel Herrera  
 
 

Dissabte, 4 Maig 

2/4 de l’1 del migdia  

11 del matí 

2 de la tarda 

 
 

 

 

 

Caramelles - Coral de Juneda 
 

Caramelles en homenatge a Camil Bonet 
 

Carrers del recorregut :  

Inici al c. Gallart:        11:00h. 

Plaça de l’Església:     11:15h.  

Plaça Major:                11:30h. 

c. Sant Ramon:           11:45h.  

c. Hortes:                     12:00h. 

Plaça Albízies:             12:15h. 

Pavelló:                        12:30h. 

 

 

 

Sardanes  
 

Ballada de Sardanes amb la: 

Cobla Contemporània 

Lloc:  Pavelló 
 

 
  Dinar popular   

 
Lloc:  Sala teatre 
 
Per tothom que vulgui compartir el dinar amb 
els sardanistes. 
Per apuntar-se al dinar podeu anar a les 
oficines de LA CAIXA o BBVA pel preu de 11 
euros i recollir el tiquet a les oficines 
municipals, fins el dia 2 de maig. 

 

Diumenge, 5 Maig 



6 de la tarda 

¾ de 5 de la tarda 

 

Rebuda “ULTRA 
CLEAN MARATHON”   

 
Hora :  ¾ de 5 de la tarda 
Lloc: Davant de la Sala del Teatre 
 
 
La segona edició de la “Ultra Clean Marathon” enguany ens passa la 1a 
edició per la nostra població, on ciclistes  faran una ruta circular que 
transcorrerà 700 km per zones d’alt valor paisatgístic i natural de 
Catalunya. 

 

Pel·lícula de cine mut   

A càrrec de:   

Carles Robert, pianista     i    Miquel Àngel Marín , clarinet 

 

 

 

 

Posen música a la pel.lícula “ The Cameraman”  de Buster Keaton 

 

 

 

UNA JOIA DEL CINEMA MUT... DIVERTIDÍSSIMA!! 

L'última pel.lícula muda d'en Buster Keaton és també el primer film que va realitzar 
per a l’MGM. Durant anys, aquesta companyia va fer servir The Cameraman, amb 
tocs de romanticisme i escenes absolutament delirants 
En Luke Shannon és un fotògraf que treballa pels carrers de Nova York acompanyat d’un 
mico petit. S’enamora d’una telefonista d’una companyia de noticiaris cinematogràfics i, 
per estar--‐hi a prop, es converteix en operador de cinema, cercant amb la seva càmera 
una bona notícia. 
Apta per a tots els públics 

Direcció: Edward Sedgwick          Any: 1928 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

                  

AJUNTAMENT ARTESA DE LLEIDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CULTURA I FESTES 



    

 
 
SALUTACIÓ 

 

La Primavera ja és aquí…i la nostra Setmana 
Cultural també!!! 

Estem molt contents que un any més podem 
gaudir de una altra Setmana Cultural al nostre 
poble, ARTESA DE LLEIDA.  

Amb tot el nostre apreci i respecte, us hem 
preparat tallers, xerrades, música, esport...i 
moltes coses més!!! 

Esperem que gaudiu d’una molt bona setmana 
i que hi participeu amb tot allò que us pugui 
resultar interessant i us vingui de gust. 

Us hi esperem a tots/es!!! 

Una abraçada 
 

Joan i Yolanda 
Regidors de Cultura 
 

 

 

 

 

 

 



2/4 de 7 de la 

tarda 

 
 

 

 

Conferència del Dr. David 

Bueno i Torrens 
 
"El cervell aprenent: Què ens diu la neurociència s obre l'educació". 
 
Lloc:  Sala Teatre  

Preu:  Anticipada: 3€ fins al dia 16 d’abril 
Taquilla: 5€ 

Per poder assistir a la conferència cal fer prèviament la inscripció 
omplint el següent formulari: 

El codi Qr us porta al formulari. 

 
 
 

 

 

O bé cliqueu en aquest enllaç per anar al formulari: 

https://goo.gl/forms/mcoR6j9dn0yZrsn22 

 
 
Què és la neurociència? La neurociència ens ha permès entendre 
com funciona el cervell en molts aspectes del nostre dia a dia, un 
d’aquests és l’aprenentatge. Les emocions, la motivació, el plaer, la 
curiositat... en el naixement s’introdueixen en el funcionament instintiu 
del nostre cervell i esdevenen fonamentals en qualsevol procés 
d’ensenyament- aprenentatge. 
 
És un científic envoltat de preguntes: Com aprenem? Com pensa un 
adolescent? Quina és la millor edat per començar amb un segon 
idioma? Per què la música, la plàstica i l'educació física són tan 
importants?... 
 

2/4 DE 6 de la tarda 

12 del migdia 

2/4 de 10 del matí 

 

 

 

 

 
Taller amb fruita per a 

nens i nenes 

 

A càrrec del :  ”Taller de lletres ” amb  
la Saray 
Lloc:  Menjador Escola 
Inscripcions a l’Ajuntament  
         

 

 

 

 

 
Festival Escola Música 
Municipal (Dalcroze) 

 

     

Les veus en concert  
Viatge auditiu pel S. XX Els alumnes de cant de l’Escola de Música 
Municipal i els alumnes del Centre Dalcroze de Lleida uneixen les seves 
veus per oferir un concert ben especial. 

 

 

 

 

 

Caminada 
 

A càrrec de:   U.E. Superbé  -  Caminada pels diferents llocs del terme 
d’un recorregut d’uns 12 kms, en acabar hi haurà un petit refrigeri, pels 
caminadors i caminadores.    
Sortida  davant de l’Ajuntament  
 

Diumenge, 28 Abril 

Divendres, 26 d’Abril 

Dissabte, 27 Abril 



6 de la tarda 

5 de la tarda 

5 de la tarda 

 
 

Pel·lícula  

Robin Hood (Entrada Gratuïta) 

Lloc:  Sala Teatre  

  

 

 

 

 

 

Taller de pastissos  

  
 
A càrrec de: Rouyat Ben-Hommane el 
Qarbadani  
 
Lloc:  Menjador escola 

Inscripció a l’Ajuntament fins el dia 24 d’abril.  
 
 
 

 

 

 

 

 
Espectacle amb Fauna Salvatge   

 
A càrrec de: Zoo Pirineus 
Lloc: Sala Teatre 
 
• Zoo ve a casa nostra a 

Artesa de Lleida.  

• Una activitat  perfecta per despertar 
l‘interès del públic assistent. 

• El contacte amb els animals és una 
experiència profunda i deixa un rècord durador. 

Dilluns, 29 Abril 

Dimarts, 30 Abril 
7 de la tarda 

 

• Activitat desenvolupada amb la col·laboració del Departament d e 
Polítiques Mediambientals de GENCAT.  

• S’explica les normes de l’activitat i  començarà l’exhibició de vol. 
Al final de l'exhibició hi ha un torn per fer preguntes. 

• ANIMALS: Mussol banyut / Mussol comú / Òliba / Gamarús / Duc / 
Geneta / Fura / Xot 

 

• Contingut de l’activitat: 

– Observació 
– Caracterització dels sers vius: 
Nutrició, relació i reproducció. 
– Animals del nostre entorn – 
Classificació segons diferents 
criteris observables. 
– Responsabilitat cap els 
animals. 
– Característiques i 
comportaments dels animals per 
adaptar-se al medi. 

     

 

 

Xerrada “conviure amb 
l'esclerosis múltiple”  

 

Lloc:  Sala de plens Ajuntament. 

A càrrec de :  MÒNICA NIEVES, 
directora i neuropsicòloga del 
Centre Neurorehabilitador Miquel  

Martí i Pol de la Fundació Esclerosi 
Múltiple.  

 

 

 

 

 

 



6 de la tarda 

9 a 11del mati 

11 del MATí 

 

 

 

 

 

Spinning  

 

Coordinat per: Artesa Gym 

Lloc: Sala Teatre 

 

Pel·lícula 

Bohemian Rhapsody   

(Entrada Gratuïta) 

Lloc:  Sala Teatre  
 
 
 

 
 

 

 

 

 

Exhibició d’Animals cuidadors 
de persones 

A càrrec de :  l’associació ILERKAN. Per a tots els públics i especialment 

pels nens.  

Lloc:  Escola 

 

L’Associació Ilerkan està formada per un equip multidisciplinari de 
professionals de l’àmbit sanitari, educatiu i social que s’han format com a 
tècnics i experts en Intervencions Assistides amb Animals (IAA), 
concretament amb gossos, treballem sempre en equip i en xarxa. 
 

Dimecres, 1 Maig 

Dijous, 2 de Maig 

2/4 de 7 de la tarda 

8 de la tarda 

2/4 de 8 de la tarda 

8 de la tarda 
Xerrada “Endreça la teva vida 
amb hàbit saludable” 

 
A càrrec de: Professionals Atelier narratiu (duració 1 hora). 

Lloc:  Sala de Plens Ajuntament. 
 
 

 
 

 
Taller de Risoteràpia  
 

A càrrec de : Dúnia Carulla 

Lloc:  Sala de plens de l’Ajuntament 

 
Un taller per desconnectar, on profunditzaràs amb tu mateix i connectaràs amb la 
teva capacitat de sentir i de connectar amb les teves emocions a través de 
l’expressió corporal, música, joc teatral...creant un espai on el riure serà el resultat 
per sentir-te millor. 

 
Concert de l’Intèrpret 

 

Concert de l’Orquestra Simfònica de l’Intèrpret. 

Lloc:  Sala del Teatre 

 
 
Masterclass de Zumba 
 

A càrrec de :  de Josep Rebull 

Lloc: Pavelló 

 

 

 

 

Divendres, 3 Maig 



10 de la nit 

7 de la tarda 

A continuació 

A continuació 

nit 

 

 
 
Berenar Popular  
 

Lloc:  Plaça Albízies 

                                                          
 

 

 

Sortida itinerant de l’obra de 
teatre “WITCHIN”  

 

Desde la plaça Albizies pels carrers del 
Poble 
Kabitha, Kena i Kibby són tres bruixes 
que s’han cansat de ser esclaves de la 
figura autoritària que les oprimeix: 
Makkú, un gat de grans dimensions 
que sempre se’n surt amb la seva.  
 

 
Actuació del Pardal 
Roquer, versió acústica 

Lloc:  Sala teatre 
 
Autor i compositor del nostre himne, "Soc de 
l'Oest".  

 
Actuació musical, pel duet 
format per Gemma Olomí i 
Raquel Herrera  
 
 

Dissabte, 4 Maig 

2/4 de l’1 del migdia  

11 del matí 

2 de la tarda 

 
 

 

 

 

Caramelles - Coral de Juneda 
 

Caramelles en homenatge a Camil Bonet 
 

Carrers del recorregut :  

Inici al c. Gallart:        11:00h. 

Plaça de l’Església:     11:15h.  

Plaça Major:                11:30h. 

c. Sant Ramon:           11:45h.  

c. Hortes:                     12:00h. 

Plaça Albízies:             12:15h. 

Pavelló:                        12:30h. 

 

 

 

Sardanes  
 

Ballada de Sardanes amb la: 

Cobla Contemporània 

Lloc:  Pavelló 
 

 
  Dinar popular   

 
Lloc:  Sala teatre 
 
Per tothom que vulgui compartir el dinar amb 
els sardanistes. 
Per apuntar-se al dinar podeu anar a les 
oficines de LA CAIXA o BBVA pel preu de 11 
euros i recollir el tiquet a les oficines 
municipals, fins el dia 2 de maig. 

 

Diumenge, 5 Maig 



6 de la tarda 

¾ de 5 de la tarda 

 

Rebuda “ULTRA 
CLEAN MARATHON”   

 
Hora :  ¾ de 5 de la tarda 
Lloc: Davant de la Sala del Teatre 
 
 
La segona edició de la “Ultra Clean Marathon” enguany ens passa la 1a 
edició per la nostra població, on ciclistes  faran una ruta circular que 
transcorrerà 700 km per zones d’alt valor paisatgístic i natural de 
Catalunya. 

 

Pel·lícula de cine mut   

A càrrec de:   

Carles Robert, pianista     i    Miquel Àngel Marín , clarinet 

 

 

 

 

Posen música a la pel.lícula “ The Cameraman”  de Buster Keaton 

 

 

 

UNA JOIA DEL CINEMA MUT... DIVERTIDÍSSIMA!! 

L'última pel.lícula muda d'en Buster Keaton és també el primer film que va realitzar 
per a l’MGM. Durant anys, aquesta companyia va fer servir The Cameraman, amb 
tocs de romanticisme i escenes absolutament delirants 
En Luke Shannon és un fotògraf que treballa pels carrers de Nova York acompanyat d’un 
mico petit. S’enamora d’una telefonista d’una companyia de noticiaris cinematogràfics i, 
per estar--‐hi a prop, es converteix en operador de cinema, cercant amb la seva càmera 
una bona notícia. 
Apta per a tots els públics 

Direcció: Edward Sedgwick          Any: 1928 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

                  

AJUNTAMENT ARTESA DE LLEIDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CULTURA I FESTES 



    

 
 
SALUTACIÓ 

 

La Primavera ja és aquí…i la nostra Setmana 
Cultural també!!! 

Estem molt contents que un any més podem 
gaudir de una altra Setmana Cultural al nostre 
poble, ARTESA DE LLEIDA.  

Amb tot el nostre apreci i respecte, us hem 
preparat tallers, xerrades, música, esport...i 
moltes coses més!!! 

Esperem que gaudiu d’una molt bona setmana 
i que hi participeu amb tot allò que us pugui 
resultar interessant i us vingui de gust. 

Us hi esperem a tots/es!!! 

Una abraçada 
 

Joan i Yolanda 
Regidors de Cultura 
 

 

 

 

 

 

 



2/4 de 7 de la 

tarda 

 
 

 

 

Conferència del Dr. David 

Bueno i Torrens 
 
"El cervell aprenent: Què ens diu la neurociència s obre l'educació". 
 
Lloc:  Sala Teatre  

Preu:  Anticipada: 3€ fins al dia 16 d’abril 
Taquilla: 5€ 

Per poder assistir a la conferència cal fer prèviament la inscripció 
omplint el següent formulari: 

El codi Qr us porta al formulari. 

 
 
 

 

 

O bé cliqueu en aquest enllaç per anar al formulari: 

https://goo.gl/forms/mcoR6j9dn0yZrsn22 

 
 
Què és la neurociència? La neurociència ens ha permès entendre 
com funciona el cervell en molts aspectes del nostre dia a dia, un 
d’aquests és l’aprenentatge. Les emocions, la motivació, el plaer, la 
curiositat... en el naixement s’introdueixen en el funcionament instintiu 
del nostre cervell i esdevenen fonamentals en qualsevol procés 
d’ensenyament- aprenentatge. 
 
És un científic envoltat de preguntes: Com aprenem? Com pensa un 
adolescent? Quina és la millor edat per començar amb un segon 
idioma? Per què la música, la plàstica i l'educació física són tan 
importants?... 
 

2/4 DE 6 de la tarda 

12 del migdia 

2/4 de 10 del matí 

 

 

 

 

 
Taller amb fruita per a 

nens i nenes 

 

A càrrec del :  ”Taller de lletres ” amb  
la Saray 
Lloc:  Menjador Escola 
Inscripcions a l’Ajuntament  
         

 

 

 

 

 
Festival Escola Música 
Municipal (Dalcroze) 

 

     

Les veus en concert  
Viatge auditiu pel S. XX Els alumnes de cant de l’Escola de Música 
Municipal i els alumnes del Centre Dalcroze de Lleida uneixen les seves 
veus per oferir un concert ben especial. 

 

 

 

 

 

Caminada 
 

A càrrec de:   U.E. Superbé  -  Caminada pels diferents llocs del terme 
d’un recorregut d’uns 12 kms, en acabar hi haurà un petit refrigeri, pels 
caminadors i caminadores.    
Sortida  davant de l’Ajuntament  
 

Diumenge, 28 Abril 

Divendres, 26 d’Abril 

Dissabte, 27 Abril 



6 de la tarda 

5 de la tarda 

5 de la tarda 

 
 

Pel·lícula  

Robin Hood (Entrada Gratuïta) 

Lloc:  Sala Teatre  

  

 

 

 

 

 

Taller de pastissos  

  
 
A càrrec de: Rouyat Ben-Hommane el 
Qarbadani  
 
Lloc:  Menjador escola 

Inscripció a l’Ajuntament fins el dia 24 d’abril.  
 
 
 

 

 

 

 

 
Espectacle amb Fauna Salvatge   

 
A càrrec de: Zoo Pirineus 
Lloc: Sala Teatre 
 
• Zoo ve a casa nostra a 

Artesa de Lleida.  

• Una activitat  perfecta per despertar 
l‘interès del públic assistent. 

• El contacte amb els animals és una 
experiència profunda i deixa un rècord durador. 

Dilluns, 29 Abril 

Dimarts, 30 Abril 
7 de la tarda 

 

• Activitat desenvolupada amb la col·laboració del Departament d e 
Polítiques Mediambientals de GENCAT.  

• S’explica les normes de l’activitat i  començarà l’exhibició de vol. 
Al final de l'exhibició hi ha un torn per fer preguntes. 

• ANIMALS: Mussol banyut / Mussol comú / Òliba / Gamarús / Duc / 
Geneta / Fura / Xot 

 

• Contingut de l’activitat: 

– Observació 
– Caracterització dels sers vius: 
Nutrició, relació i reproducció. 
– Animals del nostre entorn – 
Classificació segons diferents 
criteris observables. 
– Responsabilitat cap els 
animals. 
– Característiques i 
comportaments dels animals per 
adaptar-se al medi. 

     

 

 

Xerrada “conviure amb 
l'esclerosis múltiple”  

 

Lloc:  Sala de plens Ajuntament. 

A càrrec de :  MÒNICA NIEVES, 
directora i neuropsicòloga del 
Centre Neurorehabilitador Miquel  

Martí i Pol de la Fundació Esclerosi 
Múltiple.  

 

 

 

 

 

 



6 de la tarda 

9 a 11del mati 

11 del MATí 

 

 

 

 

 

Spinning  

 

Coordinat per: Artesa Gym 

Lloc: Sala Teatre 

 

Pel·lícula 

Bohemian Rhapsody   

(Entrada Gratuïta) 

Lloc:  Sala Teatre  
 
 
 

 
 

 

 

 

 

Exhibició d’Animals cuidadors 
de persones 

A càrrec de :  l’associació ILERKAN. Per a tots els públics i especialment 

pels nens.  

Lloc:  Escola 

 

L’Associació Ilerkan està formada per un equip multidisciplinari de 
professionals de l’àmbit sanitari, educatiu i social que s’han format com a 
tècnics i experts en Intervencions Assistides amb Animals (IAA), 
concretament amb gossos, treballem sempre en equip i en xarxa. 
 

Dimecres, 1 Maig 

Dijous, 2 de Maig 

2/4 de 7 de la tarda 

8 de la tarda 

2/4 de 8 de la tarda 

8 de la tarda 
Xerrada “Endreça la teva vida 
amb hàbit saludable” 

 
A càrrec de: Professionals Atelier narratiu (duració 1 hora). 

Lloc:  Sala de Plens Ajuntament. 
 
 

 
 

 
Taller de Risoteràpia  
 

A càrrec de : Dúnia Carulla 

Lloc:  Sala de plens de l’Ajuntament 

 
Un taller per desconnectar, on profunditzaràs amb tu mateix i connectaràs amb la 
teva capacitat de sentir i de connectar amb les teves emocions a través de 
l’expressió corporal, música, joc teatral...creant un espai on el riure serà el resultat 
per sentir-te millor. 

 
Concert de l’Intèrpret 

 

Concert de l’Orquestra Simfònica de l’Intèrpret. 

Lloc:  Sala del Teatre 

 
 
Masterclass de Zumba 
 

A càrrec de :  de Josep Rebull 

Lloc: Pavelló 

 

 

 

 

Divendres, 3 Maig 



10 de la nit 

7 de la tarda 

A continuació 

A continuació 

nit 

 

 
 
Berenar Popular  
 

Lloc:  Plaça Albízies 

                                                          
 

 

 

Sortida itinerant de l’obra de 
teatre “WITCHIN”  

 

Desde la plaça Albizies pels carrers del 
Poble 
Kabitha, Kena i Kibby són tres bruixes 
que s’han cansat de ser esclaves de la 
figura autoritària que les oprimeix: 
Makkú, un gat de grans dimensions 
que sempre se’n surt amb la seva.  
 

 
Actuació del Pardal 
Roquer, versió acústica 

Lloc:  Sala teatre 
 
Autor i compositor del nostre himne, "Soc de 
l'Oest".  

 
Actuació musical, pel duet 
format per Gemma Olomí i 
Raquel Herrera  
 
 

Dissabte, 4 Maig 

2/4 de l’1 del migdia  

11 del matí 

2 de la tarda 

 
 

 

 

 

Caramelles - Coral de Juneda 
 

Caramelles en homenatge a Camil Bonet 
 

Carrers del recorregut :  

Inici al c. Gallart:        11:00h. 

Plaça de l’Església:     11:15h.  

Plaça Major:                11:30h. 

c. Sant Ramon:           11:45h.  

c. Hortes:                     12:00h. 

Plaça Albízies:             12:15h. 

Pavelló:                        12:30h. 

 

 

 

Sardanes  
 

Ballada de Sardanes amb la: 

Cobla Contemporània 

Lloc:  Pavelló 
 

 
  Dinar popular   

 
Lloc:  Sala teatre 
 
Per tothom que vulgui compartir el dinar amb 
els sardanistes. 
Per apuntar-se al dinar podeu anar a les 
oficines de LA CAIXA o BBVA pel preu de 11 
euros i recollir el tiquet a les oficines 
municipals, fins el dia 2 de maig. 

 

Diumenge, 5 Maig 



6 de la tarda 

¾ de 5 de la tarda 

 

Rebuda “ULTRA 
CLEAN MARATHON”   

 
Hora :  ¾ de 5 de la tarda 
Lloc: Davant de la Sala del Teatre 
 
 
La segona edició de la “Ultra Clean Marathon” enguany ens passa la 1a 
edició per la nostra població, on ciclistes  faran una ruta circular que 
transcorrerà 700 km per zones d’alt valor paisatgístic i natural de 
Catalunya. 

 

Pel·lícula de cine mut   

A càrrec de:   

Carles Robert, pianista     i    Miquel Àngel Marín , clarinet 

 

 

 

 

Posen música a la pel.lícula “ The Cameraman”  de Buster Keaton 

 

 

 

UNA JOIA DEL CINEMA MUT... DIVERTIDÍSSIMA!! 

L'última pel.lícula muda d'en Buster Keaton és també el primer film que va realitzar 
per a l’MGM. Durant anys, aquesta companyia va fer servir The Cameraman, amb 
tocs de romanticisme i escenes absolutament delirants 
En Luke Shannon és un fotògraf que treballa pels carrers de Nova York acompanyat d’un 
mico petit. S’enamora d’una telefonista d’una companyia de noticiaris cinematogràfics i, 
per estar--‐hi a prop, es converteix en operador de cinema, cercant amb la seva càmera 
una bona notícia. 
Apta per a tots els públics 

Direcció: Edward Sedgwick          Any: 1928 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

                  

AJUNTAMENT ARTESA DE LLEIDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CULTURA I FESTES 



    

 
 
SALUTACIÓ 

 

La Primavera ja és aquí…i la nostra Setmana 
Cultural també!!! 

Estem molt contents que un any més podem 
gaudir de una altra Setmana Cultural al nostre 
poble, ARTESA DE LLEIDA.  

Amb tot el nostre apreci i respecte, us hem 
preparat tallers, xerrades, música, esport...i 
moltes coses més!!! 

Esperem que gaudiu d’una molt bona setmana 
i que hi participeu amb tot allò que us pugui 
resultar interessant i us vingui de gust. 

Us hi esperem a tots/es!!! 

Una abraçada 
 

Joan i Yolanda 
Regidors de Cultura 
 

 

 

 

 

 

 



2/4 de 7 de la 

tarda 

 
 

 

 

Conferència del Dr. David 

Bueno i Torrens 
 
"El cervell aprenent: Què ens diu la neurociència s obre l'educació". 
 
Lloc:  Sala Teatre  

Preu:  Anticipada: 3€ fins al dia 16 d’abril 
Taquilla: 5€ 

Per poder assistir a la conferència cal fer prèviament la inscripció 
omplint el següent formulari: 

El codi Qr us porta al formulari. 

 
 
 

 

 

O bé cliqueu en aquest enllaç per anar al formulari: 

https://goo.gl/forms/mcoR6j9dn0yZrsn22 

 
 
Què és la neurociència? La neurociència ens ha permès entendre 
com funciona el cervell en molts aspectes del nostre dia a dia, un 
d’aquests és l’aprenentatge. Les emocions, la motivació, el plaer, la 
curiositat... en el naixement s’introdueixen en el funcionament instintiu 
del nostre cervell i esdevenen fonamentals en qualsevol procés 
d’ensenyament- aprenentatge. 
 
És un científic envoltat de preguntes: Com aprenem? Com pensa un 
adolescent? Quina és la millor edat per començar amb un segon 
idioma? Per què la música, la plàstica i l'educació física són tan 
importants?... 
 

2/4 DE 6 de la tarda 

12 del migdia 

2/4 de 10 del matí 

 

 

 

 

 
Taller amb fruita per a 

nens i nenes 

 

A càrrec del :  ”Taller de lletres ” amb  
la Saray 
Lloc:  Menjador Escola 
Inscripcions a l’Ajuntament  
         

 

 

 

 

 
Festival Escola Música 
Municipal (Dalcroze) 

 

     

Les veus en concert  
Viatge auditiu pel S. XX Els alumnes de cant de l’Escola de Música 
Municipal i els alumnes del Centre Dalcroze de Lleida uneixen les seves 
veus per oferir un concert ben especial. 

 

 

 

 

 

Caminada 
 

A càrrec de:   U.E. Superbé  -  Caminada pels diferents llocs del terme 
d’un recorregut d’uns 12 kms, en acabar hi haurà un petit refrigeri, pels 
caminadors i caminadores.    
Sortida  davant de l’Ajuntament  
 

Diumenge, 28 Abril 

Divendres, 26 d’Abril 

Dissabte, 27 Abril 



6 de la tarda 

5 de la tarda 

5 de la tarda 

 
 

Pel·lícula  

Robin Hood (Entrada Gratuïta) 

Lloc:  Sala Teatre  

  

 

 

 

 

 

Taller de pastissos  

  
 
A càrrec de: Rouyat Ben-Hommane el 
Qarbadani  
 
Lloc:  Menjador escola 

Inscripció a l’Ajuntament fins el dia 24 d’abril.  
 
 
 

 

 

 

 

 
Espectacle amb Fauna Salvatge   

 
A càrrec de: Zoo Pirineus 
Lloc: Sala Teatre 
 
• Zoo ve a casa nostra a 

Artesa de Lleida.  

• Una activitat  perfecta per despertar 
l‘interès del públic assistent. 

• El contacte amb els animals és una 
experiència profunda i deixa un rècord durador. 

Dilluns, 29 Abril 

Dimarts, 30 Abril 
7 de la tarda 

 

• Activitat desenvolupada amb la col·laboració del Departament d e 
Polítiques Mediambientals de GENCAT.  

• S’explica les normes de l’activitat i  començarà l’exhibició de vol. 
Al final de l'exhibició hi ha un torn per fer preguntes. 

• ANIMALS: Mussol banyut / Mussol comú / Òliba / Gamarús / Duc / 
Geneta / Fura / Xot 

 

• Contingut de l’activitat: 

– Observació 
– Caracterització dels sers vius: 
Nutrició, relació i reproducció. 
– Animals del nostre entorn – 
Classificació segons diferents 
criteris observables. 
– Responsabilitat cap els 
animals. 
– Característiques i 
comportaments dels animals per 
adaptar-se al medi. 

     

 

 

Xerrada “conviure amb 
l'esclerosis múltiple”  

 

Lloc:  Sala de plens Ajuntament. 

A càrrec de :  MÒNICA NIEVES, 
directora i neuropsicòloga del 
Centre Neurorehabilitador Miquel  

Martí i Pol de la Fundació Esclerosi 
Múltiple.  

 

 

 

 

 

 



6 de la tarda 

9 a 11del mati 

11 del MATí 

 

 

 

 

 

Spinning  

 

Coordinat per: Artesa Gym 

Lloc: Sala Teatre 

 

Pel·lícula 

Bohemian Rhapsody   

(Entrada Gratuïta) 

Lloc:  Sala Teatre  
 
 
 

 
 

 

 

 

 

Exhibició d’Animals cuidadors 
de persones 

A càrrec de :  l’associació ILERKAN. Per a tots els públics i especialment 

pels nens.  

Lloc:  Escola 

 

L’Associació Ilerkan està formada per un equip multidisciplinari de 
professionals de l’àmbit sanitari, educatiu i social que s’han format com a 
tècnics i experts en Intervencions Assistides amb Animals (IAA), 
concretament amb gossos, treballem sempre en equip i en xarxa. 
 

Dimecres, 1 Maig 

Dijous, 2 de Maig 

2/4 de 7 de la tarda 

8 de la tarda 

2/4 de 8 de la tarda 

8 de la tarda 
Xerrada “Endreça la teva vida 
amb hàbit saludable” 

 
A càrrec de: Professionals Atelier narratiu (duració 1 hora). 

Lloc:  Sala de Plens Ajuntament. 
 
 

 
 

 
Taller de Risoteràpia  
 

A càrrec de : Dúnia Carulla 

Lloc:  Sala de plens de l’Ajuntament 

 
Un taller per desconnectar, on profunditzaràs amb tu mateix i connectaràs amb la 
teva capacitat de sentir i de connectar amb les teves emocions a través de 
l’expressió corporal, música, joc teatral...creant un espai on el riure serà el resultat 
per sentir-te millor. 

 
Concert de l’Intèrpret 

 

Concert de l’Orquestra Simfònica de l’Intèrpret. 

Lloc:  Sala del Teatre 

 
 
Masterclass de Zumba 
 

A càrrec de :  de Josep Rebull 

Lloc: Pavelló 

 

 

 

 

Divendres, 3 Maig 



10 de la nit 

7 de la tarda 

A continuació 

A continuació 

nit 

 

 
 
Berenar Popular  
 

Lloc:  Plaça Albízies 

                                                          
 

 

 

Sortida itinerant de l’obra de 
teatre “WITCHIN”  

 

Desde la plaça Albizies pels carrers del 
Poble 
Kabitha, Kena i Kibby són tres bruixes 
que s’han cansat de ser esclaves de la 
figura autoritària que les oprimeix: 
Makkú, un gat de grans dimensions 
que sempre se’n surt amb la seva.  
 

 
Actuació del Pardal 
Roquer, versió acústica 

Lloc:  Sala teatre 
 
Autor i compositor del nostre himne, "Soc de 
l'Oest".  

 
Actuació musical, pel duet 
format per Gemma Olomí i 
Raquel Herrera  
 
 

Dissabte, 4 Maig 

2/4 de l’1 del migdia  

11 del matí 

2 de la tarda 

 
 

 

 

 

Caramelles - Coral de Juneda 
 

Caramelles en homenatge a Camil Bonet 
 

Carrers del recorregut :  

Inici al c. Gallart:        11:00h. 

Plaça de l’Església:     11:15h.  

Plaça Major:                11:30h. 

c. Sant Ramon:           11:45h.  

c. Hortes:                     12:00h. 

Plaça Albízies:             12:15h. 

Pavelló:                        12:30h. 

 

 

 

Sardanes  
 

Ballada de Sardanes amb la: 

Cobla Contemporània 

Lloc:  Pavelló 
 

 
  Dinar popular   

 
Lloc:  Sala teatre 
 
Per tothom que vulgui compartir el dinar amb 
els sardanistes. 
Per apuntar-se al dinar podeu anar a les 
oficines de LA CAIXA o BBVA pel preu de 11 
euros i recollir el tiquet a les oficines 
municipals, fins el dia 2 de maig. 

 

Diumenge, 5 Maig 



6 de la tarda 

¾ de 5 de la tarda 

 

Rebuda “ULTRA 
CLEAN MARATHON”   

 
Hora :  ¾ de 5 de la tarda 
Lloc: Davant de la Sala del Teatre 
 
 
La segona edició de la “Ultra Clean Marathon” enguany ens passa la 1a 
edició per la nostra població, on ciclistes  faran una ruta circular que 
transcorrerà 700 km per zones d’alt valor paisatgístic i natural de 
Catalunya. 

 

Pel·lícula de cine mut   

A càrrec de:   

Carles Robert, pianista     i    Miquel Àngel Marín , clarinet 

 

 

 

 

Posen música a la pel.lícula “ The Cameraman”  de Buster Keaton 

 

 

 

UNA JOIA DEL CINEMA MUT... DIVERTIDÍSSIMA!! 

L'última pel.lícula muda d'en Buster Keaton és també el primer film que va realitzar 
per a l’MGM. Durant anys, aquesta companyia va fer servir The Cameraman, amb 
tocs de romanticisme i escenes absolutament delirants 
En Luke Shannon és un fotògraf que treballa pels carrers de Nova York acompanyat d’un 
mico petit. S’enamora d’una telefonista d’una companyia de noticiaris cinematogràfics i, 
per estar--‐hi a prop, es converteix en operador de cinema, cercant amb la seva càmera 
una bona notícia. 
Apta per a tots els públics 

Direcció: Edward Sedgwick          Any: 1928 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

                  

AJUNTAMENT ARTESA DE LLEIDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CULTURA I FESTES 



    

 
 
SALUTACIÓ 

 

La Primavera ja és aquí…i la nostra Setmana 
Cultural també!!! 

Estem molt contents que un any més podem 
gaudir de una altra Setmana Cultural al nostre 
poble, ARTESA DE LLEIDA.  

Amb tot el nostre apreci i respecte, us hem 
preparat tallers, xerrades, música, esport...i 
moltes coses més!!! 

Esperem que gaudiu d’una molt bona setmana 
i que hi participeu amb tot allò que us pugui 
resultar interessant i us vingui de gust. 

Us hi esperem a tots/es!!! 

Una abraçada 
 

Joan i Yolanda 
Regidors de Cultura 
 

 

 

 

 

 

 



2/4 de 7 de la 

tarda 

 
 

 

 

Conferència del Dr. David 

Bueno i Torrens 
 
"El cervell aprenent: Què ens diu la neurociència s obre l'educació". 
 
Lloc:  Sala Teatre  

Preu:  Anticipada: 3€ fins al dia 16 d’abril 
Taquilla: 5€ 

Per poder assistir a la conferència cal fer prèviament la inscripció 
omplint el següent formulari: 

El codi Qr us porta al formulari. 

 
 
 

 

 

O bé cliqueu en aquest enllaç per anar al formulari: 

https://goo.gl/forms/mcoR6j9dn0yZrsn22 

 
 
Què és la neurociència? La neurociència ens ha permès entendre 
com funciona el cervell en molts aspectes del nostre dia a dia, un 
d’aquests és l’aprenentatge. Les emocions, la motivació, el plaer, la 
curiositat... en el naixement s’introdueixen en el funcionament instintiu 
del nostre cervell i esdevenen fonamentals en qualsevol procés 
d’ensenyament- aprenentatge. 
 
És un científic envoltat de preguntes: Com aprenem? Com pensa un 
adolescent? Quina és la millor edat per començar amb un segon 
idioma? Per què la música, la plàstica i l'educació física són tan 
importants?... 
 

2/4 DE 6 de la tarda 

12 del migdia 

2/4 de 10 del matí 

 

 

 

 

 
Taller amb fruita per a 

nens i nenes 

 

A càrrec del :  ”Taller de lletres ” amb  
la Saray 
Lloc:  Menjador Escola 
Inscripcions a l’Ajuntament  
         

 

 

 

 

 
Festival Escola Música 
Municipal (Dalcroze) 

 

     

Les veus en concert  
Viatge auditiu pel S. XX Els alumnes de cant de l’Escola de Música 
Municipal i els alumnes del Centre Dalcroze de Lleida uneixen les seves 
veus per oferir un concert ben especial. 

 

 

 

 

 

Caminada 
 

A càrrec de:   U.E. Superbé  -  Caminada pels diferents llocs del terme 
d’un recorregut d’uns 12 kms, en acabar hi haurà un petit refrigeri, pels 
caminadors i caminadores.    
Sortida  davant de l’Ajuntament  
 

Diumenge, 28 Abril 

Divendres, 26 d’Abril 

Dissabte, 27 Abril 



6 de la tarda 

5 de la tarda 

5 de la tarda 

 
 

Pel·lícula  

Robin Hood (Entrada Gratuïta) 

Lloc:  Sala Teatre  

  

 

 

 

 

 

Taller de pastissos  

  
 
A càrrec de: Rouyat Ben-Hommane el 
Qarbadani  
 
Lloc:  Menjador escola 

Inscripció a l’Ajuntament fins el dia 24 d’abril.  
 
 
 

 

 

 

 

 
Espectacle amb Fauna Salvatge   

 
A càrrec de: Zoo Pirineus 
Lloc: Sala Teatre 
 
• Zoo ve a casa nostra a 

Artesa de Lleida.  

• Una activitat  perfecta per despertar 
l‘interès del públic assistent. 

• El contacte amb els animals és una 
experiència profunda i deixa un rècord durador. 

Dilluns, 29 Abril 

Dimarts, 30 Abril 
7 de la tarda 

 

• Activitat desenvolupada amb la col·laboració del Departament d e 
Polítiques Mediambientals de GENCAT.  

• S’explica les normes de l’activitat i  començarà l’exhibició de vol. 
Al final de l'exhibició hi ha un torn per fer preguntes. 

• ANIMALS: Mussol banyut / Mussol comú / Òliba / Gamarús / Duc / 
Geneta / Fura / Xot 

 

• Contingut de l’activitat: 

– Observació 
– Caracterització dels sers vius: 
Nutrició, relació i reproducció. 
– Animals del nostre entorn – 
Classificació segons diferents 
criteris observables. 
– Responsabilitat cap els 
animals. 
– Característiques i 
comportaments dels animals per 
adaptar-se al medi. 

     

 

 

Xerrada “conviure amb 
l'esclerosis múltiple”  

 

Lloc:  Sala de plens Ajuntament. 

A càrrec de :  MÒNICA NIEVES, 
directora i neuropsicòloga del 
Centre Neurorehabilitador Miquel  

Martí i Pol de la Fundació Esclerosi 
Múltiple.  

 

 

 

 

 

 



6 de la tarda 

9 a 11del mati 

11 del MATí 

 

 

 

 

 

Spinning  

 

Coordinat per: Artesa Gym 

Lloc: Sala Teatre 

 

Pel·lícula 

Bohemian Rhapsody   

(Entrada Gratuïta) 

Lloc:  Sala Teatre  
 
 
 

 
 

 

 

 

 

Exhibició d’Animals cuidadors 
de persones 

A càrrec de :  l’associació ILERKAN. Per a tots els públics i especialment 

pels nens.  

Lloc:  Escola 

 

L’Associació Ilerkan està formada per un equip multidisciplinari de 
professionals de l’àmbit sanitari, educatiu i social que s’han format com a 
tècnics i experts en Intervencions Assistides amb Animals (IAA), 
concretament amb gossos, treballem sempre en equip i en xarxa. 
 

Dimecres, 1 Maig 

Dijous, 2 de Maig 

2/4 de 7 de la tarda 

8 de la tarda 

2/4 de 8 de la tarda 

8 de la tarda 
Xerrada “Endreça la teva vida 
amb hàbit saludable” 

 
A càrrec de: Professionals Atelier narratiu (duració 1 hora). 

Lloc:  Sala de Plens Ajuntament. 
 
 

 
 

 
Taller de Risoteràpia  
 

A càrrec de : Dúnia Carulla 

Lloc:  Sala de plens de l’Ajuntament 

 
Un taller per desconnectar, on profunditzaràs amb tu mateix i connectaràs amb la 
teva capacitat de sentir i de connectar amb les teves emocions a través de 
l’expressió corporal, música, joc teatral...creant un espai on el riure serà el resultat 
per sentir-te millor. 

 
Concert de l’Intèrpret 

 

Concert de l’Orquestra Simfònica de l’Intèrpret. 

Lloc:  Sala del Teatre 

 
 
Masterclass de Zumba 
 

A càrrec de :  de Josep Rebull 

Lloc: Pavelló 

 

 

 

 

Divendres, 3 Maig 



10 de la nit 

7 de la tarda 

A continuació 

A continuació 

nit 

 

 
 
Berenar Popular  
 

Lloc:  Plaça Albízies 

                                                          
 

 

 

Sortida itinerant de l’obra de 
teatre “WITCHIN”  

 

Desde la plaça Albizies pels carrers del 
Poble 
Kabitha, Kena i Kibby són tres bruixes 
que s’han cansat de ser esclaves de la 
figura autoritària que les oprimeix: 
Makkú, un gat de grans dimensions 
que sempre se’n surt amb la seva.  
 

 
Actuació del Pardal 
Roquer, versió acústica 

Lloc:  Sala teatre 
 
Autor i compositor del nostre himne, "Soc de 
l'Oest".  

 
Actuació musical, pel duet 
format per Gemma Olomí i 
Raquel Herrera  
 
 

Dissabte, 4 Maig 

2/4 de l’1 del migdia  

11 del matí 

2 de la tarda 

 
 

 

 

 

Caramelles - Coral de Juneda 
 

Caramelles en homenatge a Camil Bonet 
 

Carrers del recorregut :  

Inici al c. Gallart:        11:00h. 

Plaça de l’Església:     11:15h.  

Plaça Major:                11:30h. 

c. Sant Ramon:           11:45h.  

c. Hortes:                     12:00h. 

Plaça Albízies:             12:15h. 

Pavelló:                        12:30h. 

 

 

 

Sardanes  
 

Ballada de Sardanes amb la: 

Cobla Contemporània 

Lloc:  Pavelló 
 

 
  Dinar popular   

 
Lloc:  Sala teatre 
 
Per tothom que vulgui compartir el dinar amb 
els sardanistes. 
Per apuntar-se al dinar podeu anar a les 
oficines de LA CAIXA o BBVA pel preu de 11 
euros i recollir el tiquet a les oficines 
municipals, fins el dia 2 de maig. 

 

Diumenge, 5 Maig 



6 de la tarda 

¾ de 5 de la tarda 

 

Rebuda “ULTRA 
CLEAN MARATHON”   

 
Hora :  ¾ de 5 de la tarda 
Lloc: Davant de la Sala del Teatre 
 
 
La segona edició de la “Ultra Clean Marathon” enguany ens passa la 1a 
edició per la nostra població, on ciclistes  faran una ruta circular que 
transcorrerà 700 km per zones d’alt valor paisatgístic i natural de 
Catalunya. 

 

Pel·lícula de cine mut   

A càrrec de:   

Carles Robert, pianista     i    Miquel Àngel Marín , clarinet 

 

 

 

 

Posen música a la pel.lícula “ The Cameraman”  de Buster Keaton 

 

 

 

UNA JOIA DEL CINEMA MUT... DIVERTIDÍSSIMA!! 

L'última pel.lícula muda d'en Buster Keaton és també el primer film que va realitzar 
per a l’MGM. Durant anys, aquesta companyia va fer servir The Cameraman, amb 
tocs de romanticisme i escenes absolutament delirants 
En Luke Shannon és un fotògraf que treballa pels carrers de Nova York acompanyat d’un 
mico petit. S’enamora d’una telefonista d’una companyia de noticiaris cinematogràfics i, 
per estar--‐hi a prop, es converteix en operador de cinema, cercant amb la seva càmera 
una bona notícia. 
Apta per a tots els públics 

Direcció: Edward Sedgwick          Any: 1928 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

                  

AJUNTAMENT ARTESA DE LLEIDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CULTURA I FESTES 



    

 
 
SALUTACIÓ 

 

La Primavera ja és aquí…i la nostra Setmana 
Cultural també!!! 

Estem molt contents que un any més podem 
gaudir de una altra Setmana Cultural al nostre 
poble, ARTESA DE LLEIDA.  

Amb tot el nostre apreci i respecte, us hem 
preparat tallers, xerrades, música, esport...i 
moltes coses més!!! 

Esperem que gaudiu d’una molt bona setmana 
i que hi participeu amb tot allò que us pugui 
resultar interessant i us vingui de gust. 

Us hi esperem a tots/es!!! 

Una abraçada 
 

Joan i Yolanda 
Regidors de Cultura 
 

 

 

 

 

 

 



2/4 de 7 de la 

tarda 

 
 

 

 

Conferència del Dr. David 

Bueno i Torrens 
 
"El cervell aprenent: Què ens diu la neurociència s obre l'educació". 
 
Lloc:  Sala Teatre  

Preu:  Anticipada: 3€ fins al dia 16 d’abril 
Taquilla: 5€ 

Per poder assistir a la conferència cal fer prèviament la inscripció 
omplint el següent formulari: 

El codi Qr us porta al formulari. 

 
 
 

 

 

O bé cliqueu en aquest enllaç per anar al formulari: 

https://goo.gl/forms/mcoR6j9dn0yZrsn22 

 
 
Què és la neurociència? La neurociència ens ha permès entendre 
com funciona el cervell en molts aspectes del nostre dia a dia, un 
d’aquests és l’aprenentatge. Les emocions, la motivació, el plaer, la 
curiositat... en el naixement s’introdueixen en el funcionament instintiu 
del nostre cervell i esdevenen fonamentals en qualsevol procés 
d’ensenyament- aprenentatge. 
 
És un científic envoltat de preguntes: Com aprenem? Com pensa un 
adolescent? Quina és la millor edat per començar amb un segon 
idioma? Per què la música, la plàstica i l'educació física són tan 
importants?... 
 

2/4 DE 6 de la tarda 

12 del migdia 

2/4 de 10 del matí 

 

 

 

 

 
Taller amb fruita per a 

nens i nenes 

 

A càrrec del :  ”Taller de lletres ” amb  
la Saray 
Lloc:  Menjador Escola 
Inscripcions a l’Ajuntament  
         

 

 

 

 

 
Festival Escola Música 
Municipal (Dalcroze) 

 

     

Les veus en concert  
Viatge auditiu pel S. XX Els alumnes de cant de l’Escola de Música 
Municipal i els alumnes del Centre Dalcroze de Lleida uneixen les seves 
veus per oferir un concert ben especial. 

 

 

 

 

 

Caminada 
 

A càrrec de:   U.E. Superbé  -  Caminada pels diferents llocs del terme 
d’un recorregut d’uns 12 kms, en acabar hi haurà un petit refrigeri, pels 
caminadors i caminadores.    
Sortida  davant de l’Ajuntament  
 

Diumenge, 28 Abril 

Divendres, 26 d’Abril 

Dissabte, 27 Abril 



6 de la tarda 

5 de la tarda 

5 de la tarda 

 
 

Pel·lícula  

Robin Hood (Entrada Gratuïta) 

Lloc:  Sala Teatre  

  

 

 

 

 

 

Taller de pastissos  

  
 
A càrrec de: Rouyat Ben-Hommane el 
Qarbadani  
 
Lloc:  Menjador escola 

Inscripció a l’Ajuntament fins el dia 24 d’abril.  
 
 
 

 

 

 

 

 
Espectacle amb Fauna Salvatge   

 
A càrrec de: Zoo Pirineus 
Lloc: Sala Teatre 
 
• Zoo ve a casa nostra a 

Artesa de Lleida.  

• Una activitat  perfecta per despertar 
l‘interès del públic assistent. 

• El contacte amb els animals és una 
experiència profunda i deixa un rècord durador. 

Dilluns, 29 Abril 

Dimarts, 30 Abril 
7 de la tarda 

 

• Activitat desenvolupada amb la col·laboració del Departament d e 
Polítiques Mediambientals de GENCAT.  

• S’explica les normes de l’activitat i  començarà l’exhibició de vol. 
Al final de l'exhibició hi ha un torn per fer preguntes. 

• ANIMALS: Mussol banyut / Mussol comú / Òliba / Gamarús / Duc / 
Geneta / Fura / Xot 

 

• Contingut de l’activitat: 

– Observació 
– Caracterització dels sers vius: 
Nutrició, relació i reproducció. 
– Animals del nostre entorn – 
Classificació segons diferents 
criteris observables. 
– Responsabilitat cap els 
animals. 
– Característiques i 
comportaments dels animals per 
adaptar-se al medi. 

     

 

 

Xerrada “conviure amb 
l'esclerosis múltiple”  

 

Lloc:  Sala de plens Ajuntament. 

A càrrec de :  MÒNICA NIEVES, 
directora i neuropsicòloga del 
Centre Neurorehabilitador Miquel  

Martí i Pol de la Fundació Esclerosi 
Múltiple.  

 

 

 

 

 

 



6 de la tarda 

9 a 11del mati 

11 del MATí 

 

 

 

 

 

Spinning  

 

Coordinat per: Artesa Gym 

Lloc: Sala Teatre 

 

Pel·lícula 

Bohemian Rhapsody   

(Entrada Gratuïta) 

Lloc:  Sala Teatre  
 
 
 

 
 

 

 

 

 

Exhibició d’Animals cuidadors 
de persones 

A càrrec de :  l’associació ILERKAN. Per a tots els públics i especialment 

pels nens.  

Lloc:  Escola 

 

L’Associació Ilerkan està formada per un equip multidisciplinari de 
professionals de l’àmbit sanitari, educatiu i social que s’han format com a 
tècnics i experts en Intervencions Assistides amb Animals (IAA), 
concretament amb gossos, treballem sempre en equip i en xarxa. 
 

Dimecres, 1 Maig 

Dijous, 2 de Maig 

2/4 de 7 de la tarda 

8 de la tarda 

2/4 de 8 de la tarda 

8 de la tarda 
Xerrada “Endreça la teva vida 
amb hàbit saludable” 

 
A càrrec de: Professionals Atelier narratiu (duració 1 hora). 

Lloc:  Sala de Plens Ajuntament. 
 
 

 
 

 
Taller de Risoteràpia  
 

A càrrec de : Dúnia Carulla 

Lloc:  Sala de plens de l’Ajuntament 

 
Un taller per desconnectar, on profunditzaràs amb tu mateix i connectaràs amb la 
teva capacitat de sentir i de connectar amb les teves emocions a través de 
l’expressió corporal, música, joc teatral...creant un espai on el riure serà el resultat 
per sentir-te millor. 

 
Concert de l’Intèrpret 

 

Concert de l’Orquestra Simfònica de l’Intèrpret. 

Lloc:  Sala del Teatre 

 
 
Masterclass de Zumba 
 

A càrrec de :  de Josep Rebull 

Lloc: Pavelló 

 

 

 

 

Divendres, 3 Maig 



10 de la nit 

7 de la tarda 

A continuació 

A continuació 

nit 

 

 
 
Berenar Popular  
 

Lloc:  Plaça Albízies 

                                                          
 

 

 

Sortida itinerant de l’obra de 
teatre “WITCHIN”  

 

Desde la plaça Albizies pels carrers del 
Poble 
Kabitha, Kena i Kibby són tres bruixes 
que s’han cansat de ser esclaves de la 
figura autoritària que les oprimeix: 
Makkú, un gat de grans dimensions 
que sempre se’n surt amb la seva.  
 

 
Actuació del Pardal 
Roquer, versió acústica 

Lloc:  Sala teatre 
 
Autor i compositor del nostre himne, "Soc de 
l'Oest".  

 
Actuació musical, pel duet 
format per Gemma Olomí i 
Raquel Herrera  
 
 

Dissabte, 4 Maig 

2/4 de l’1 del migdia  

11 del matí 

2 de la tarda 

 
 

 

 

 

Caramelles - Coral de Juneda 
 

Caramelles en homenatge a Camil Bonet 
 

Carrers del recorregut :  

Inici al c. Gallart:        11:00h. 

Plaça de l’Església:     11:15h.  

Plaça Major:                11:30h. 

c. Sant Ramon:           11:45h.  

c. Hortes:                     12:00h. 

Plaça Albízies:             12:15h. 

Pavelló:                        12:30h. 

 

 

 

Sardanes  
 

Ballada de Sardanes amb la: 

Cobla Contemporània 

Lloc:  Pavelló 
 

 
  Dinar popular   

 
Lloc:  Sala teatre 
 
Per tothom que vulgui compartir el dinar amb 
els sardanistes. 
Per apuntar-se al dinar podeu anar a les 
oficines de LA CAIXA o BBVA pel preu de 11 
euros i recollir el tiquet a les oficines 
municipals, fins el dia 2 de maig. 

 

Diumenge, 5 Maig 



6 de la tarda 

¾ de 5 de la tarda 

 

Rebuda “ULTRA 
CLEAN MARATHON”   

 
Hora :  ¾ de 5 de la tarda 
Lloc: Davant de la Sala del Teatre 
 
 
La segona edició de la “Ultra Clean Marathon” enguany ens passa la 1a 
edició per la nostra població, on ciclistes  faran una ruta circular que 
transcorrerà 700 km per zones d’alt valor paisatgístic i natural de 
Catalunya. 

 

Pel·lícula de cine mut   

A càrrec de:   

Carles Robert, pianista     i    Miquel Àngel Marín , clarinet 

 

 

 

 

Posen música a la pel.lícula “ The Cameraman”  de Buster Keaton 

 

 

 

UNA JOIA DEL CINEMA MUT... DIVERTIDÍSSIMA!! 

L'última pel.lícula muda d'en Buster Keaton és també el primer film que va realitzar 
per a l’MGM. Durant anys, aquesta companyia va fer servir The Cameraman, amb 
tocs de romanticisme i escenes absolutament delirants 
En Luke Shannon és un fotògraf que treballa pels carrers de Nova York acompanyat d’un 
mico petit. S’enamora d’una telefonista d’una companyia de noticiaris cinematogràfics i, 
per estar--‐hi a prop, es converteix en operador de cinema, cercant amb la seva càmera 
una bona notícia. 
Apta per a tots els públics 

Direcció: Edward Sedgwick          Any: 1928 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

                  

AJUNTAMENT ARTESA DE LLEIDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CULTURA I FESTES 



    

 
 
SALUTACIÓ 

 

La Primavera ja és aquí…i la nostra Setmana 
Cultural també!!! 

Estem molt contents que un any més podem 
gaudir de una altra Setmana Cultural al nostre 
poble, ARTESA DE LLEIDA.  

Amb tot el nostre apreci i respecte, us hem 
preparat tallers, xerrades, música, esport...i 
moltes coses més!!! 

Esperem que gaudiu d’una molt bona setmana 
i que hi participeu amb tot allò que us pugui 
resultar interessant i us vingui de gust. 

Us hi esperem a tots/es!!! 

Una abraçada 
 

Joan i Yolanda 
Regidors de Cultura 
 

 

 

 

 

 

 



2/4 de 7 de la 

tarda 

 
 

 

 

Conferència del Dr. David 

Bueno i Torrens 
 
"El cervell aprenent: Què ens diu la neurociència s obre l'educació". 
 
Lloc:  Sala Teatre  

Preu:  Anticipada: 3€ fins al dia 16 d’abril 
Taquilla: 5€ 

Per poder assistir a la conferència cal fer prèviament la inscripció 
omplint el següent formulari: 

El codi Qr us porta al formulari. 

 
 
 

 

 

O bé cliqueu en aquest enllaç per anar al formulari: 

https://goo.gl/forms/mcoR6j9dn0yZrsn22 

 
 
Què és la neurociència? La neurociència ens ha permès entendre 
com funciona el cervell en molts aspectes del nostre dia a dia, un 
d’aquests és l’aprenentatge. Les emocions, la motivació, el plaer, la 
curiositat... en el naixement s’introdueixen en el funcionament instintiu 
del nostre cervell i esdevenen fonamentals en qualsevol procés 
d’ensenyament- aprenentatge. 
 
És un científic envoltat de preguntes: Com aprenem? Com pensa un 
adolescent? Quina és la millor edat per començar amb un segon 
idioma? Per què la música, la plàstica i l'educació física són tan 
importants?... 
 

2/4 DE 6 de la tarda 

12 del migdia 

2/4 de 10 del matí 

 

 

 

 

 
Taller amb fruita per a 

nens i nenes 

 

A càrrec del :  ”Taller de lletres ” amb  
la Saray 
Lloc:  Menjador Escola 
Inscripcions a l’Ajuntament  
         

 

 

 

 

 
Festival Escola Música 
Municipal (Dalcroze) 

 

     

Les veus en concert  
Viatge auditiu pel S. XX Els alumnes de cant de l’Escola de Música 
Municipal i els alumnes del Centre Dalcroze de Lleida uneixen les seves 
veus per oferir un concert ben especial. 

 

 

 

 

 

Caminada 
 

A càrrec de:   U.E. Superbé  -  Caminada pels diferents llocs del terme 
d’un recorregut d’uns 12 kms, en acabar hi haurà un petit refrigeri, pels 
caminadors i caminadores.    
Sortida  davant de l’Ajuntament  
 

Diumenge, 28 Abril 

Divendres, 26 d’Abril 

Dissabte, 27 Abril 



6 de la tarda 

5 de la tarda 

5 de la tarda 

 
 

Pel·lícula  

Robin Hood (Entrada Gratuïta) 

Lloc:  Sala Teatre  

  

 

 

 

 

 

Taller de pastissos  

  
 
A càrrec de: Rouyat Ben-Hommane el 
Qarbadani  
 
Lloc:  Menjador escola 

Inscripció a l’Ajuntament fins el dia 24 d’abril.  
 
 
 

 

 

 

 

 
Espectacle amb Fauna Salvatge   

 
A càrrec de: Zoo Pirineus 
Lloc: Sala Teatre 
 
• Zoo ve a casa nostra a 

Artesa de Lleida.  

• Una activitat  perfecta per despertar 
l‘interès del públic assistent. 

• El contacte amb els animals és una 
experiència profunda i deixa un rècord durador. 

Dilluns, 29 Abril 

Dimarts, 30 Abril 
7 de la tarda 

 

• Activitat desenvolupada amb la col·laboració del Departament d e 
Polítiques Mediambientals de GENCAT.  

• S’explica les normes de l’activitat i  començarà l’exhibició de vol. 
Al final de l'exhibició hi ha un torn per fer preguntes. 

• ANIMALS: Mussol banyut / Mussol comú / Òliba / Gamarús / Duc / 
Geneta / Fura / Xot 

 

• Contingut de l’activitat: 

– Observació 
– Caracterització dels sers vius: 
Nutrició, relació i reproducció. 
– Animals del nostre entorn – 
Classificació segons diferents 
criteris observables. 
– Responsabilitat cap els 
animals. 
– Característiques i 
comportaments dels animals per 
adaptar-se al medi. 

     

 

 

Xerrada “conviure amb 
l'esclerosis múltiple”  

 

Lloc:  Sala de plens Ajuntament. 

A càrrec de :  MÒNICA NIEVES, 
directora i neuropsicòloga del 
Centre Neurorehabilitador Miquel  

Martí i Pol de la Fundació Esclerosi 
Múltiple.  

 

 

 

 

 

 



6 de la tarda 

9 a 11del mati 

11 del MATí 

 

 

 

 

 

Spinning  

 

Coordinat per: Artesa Gym 

Lloc: Sala Teatre 

 

Pel·lícula 

Bohemian Rhapsody   

(Entrada Gratuïta) 

Lloc:  Sala Teatre  
 
 
 

 
 

 

 

 

 

Exhibició d’Animals cuidadors 
de persones 

A càrrec de :  l’associació ILERKAN. Per a tots els públics i especialment 

pels nens.  

Lloc:  Escola 

 

L’Associació Ilerkan està formada per un equip multidisciplinari de 
professionals de l’àmbit sanitari, educatiu i social que s’han format com a 
tècnics i experts en Intervencions Assistides amb Animals (IAA), 
concretament amb gossos, treballem sempre en equip i en xarxa. 
 

Dimecres, 1 Maig 

Dijous, 2 de Maig 

2/4 de 7 de la tarda 

8 de la tarda 

2/4 de 8 de la tarda 

8 de la tarda 
Xerrada “Endreça la teva vida 
amb hàbit saludable” 

 
A càrrec de: Professionals Atelier narratiu (duració 1 hora). 

Lloc:  Sala de Plens Ajuntament. 
 
 

 
 

 
Taller de Risoteràpia  
 

A càrrec de : Dúnia Carulla 

Lloc:  Sala de plens de l’Ajuntament 

 
Un taller per desconnectar, on profunditzaràs amb tu mateix i connectaràs amb la 
teva capacitat de sentir i de connectar amb les teves emocions a través de 
l’expressió corporal, música, joc teatral...creant un espai on el riure serà el resultat 
per sentir-te millor. 

 
Concert de l’Intèrpret 

 

Concert de l’Orquestra Simfònica de l’Intèrpret. 

Lloc:  Sala del Teatre 

 
 
Masterclass de Zumba 
 

A càrrec de :  de Josep Rebull 

Lloc: Pavelló 

 

 

 

 

Divendres, 3 Maig 



10 de la nit 

7 de la tarda 

A continuació 

A continuació 

nit 

 

 
 
Berenar Popular  
 

Lloc:  Plaça Albízies 

                                                          
 

 

 

Sortida itinerant de l’obra de 
teatre “WITCHIN”  

 

Desde la plaça Albizies pels carrers del 
Poble 
Kabitha, Kena i Kibby són tres bruixes 
que s’han cansat de ser esclaves de la 
figura autoritària que les oprimeix: 
Makkú, un gat de grans dimensions 
que sempre se’n surt amb la seva.  
 

 
Actuació del Pardal 
Roquer, versió acústica 

Lloc:  Sala teatre 
 
Autor i compositor del nostre himne, "Soc de 
l'Oest".  

 
Actuació musical, pel duet 
format per Gemma Olomí i 
Raquel Herrera  
 
 

Dissabte, 4 Maig 

2/4 de l’1 del migdia  

11 del matí 

2 de la tarda 

 
 

 

 

 

Caramelles - Coral de Juneda 
 

Caramelles en homenatge a Camil Bonet 
 

Carrers del recorregut :  

Inici al c. Gallart:        11:00h. 

Plaça de l’Església:     11:15h.  

Plaça Major:                11:30h. 

c. Sant Ramon:           11:45h.  

c. Hortes:                     12:00h. 

Plaça Albízies:             12:15h. 

Pavelló:                        12:30h. 

 

 

 

Sardanes  
 

Ballada de Sardanes amb la: 

Cobla Contemporània 

Lloc:  Pavelló 
 

 
  Dinar popular   

 
Lloc:  Sala teatre 
 
Per tothom que vulgui compartir el dinar amb 
els sardanistes. 
Per apuntar-se al dinar podeu anar a les 
oficines de LA CAIXA o BBVA pel preu de 11 
euros i recollir el tiquet a les oficines 
municipals, fins el dia 2 de maig. 

 

Diumenge, 5 Maig 



6 de la tarda 

¾ de 5 de la tarda 

 

Rebuda “ULTRA 
CLEAN MARATHON”   

 
Hora :  ¾ de 5 de la tarda 
Lloc: Davant de la Sala del Teatre 
 
 
La segona edició de la “Ultra Clean Marathon” enguany ens passa la 1a 
edició per la nostra població, on ciclistes  faran una ruta circular que 
transcorrerà 700 km per zones d’alt valor paisatgístic i natural de 
Catalunya. 

 

Pel·lícula de cine mut   

A càrrec de:   

Carles Robert, pianista     i    Miquel Àngel Marín , clarinet 

 

 

 

 

Posen música a la pel.lícula “ The Cameraman”  de Buster Keaton 

 

 

 

UNA JOIA DEL CINEMA MUT... DIVERTIDÍSSIMA!! 

L'última pel.lícula muda d'en Buster Keaton és també el primer film que va realitzar 
per a l’MGM. Durant anys, aquesta companyia va fer servir The Cameraman, amb 
tocs de romanticisme i escenes absolutament delirants 
En Luke Shannon és un fotògraf que treballa pels carrers de Nova York acompanyat d’un 
mico petit. S’enamora d’una telefonista d’una companyia de noticiaris cinematogràfics i, 
per estar--‐hi a prop, es converteix en operador de cinema, cercant amb la seva càmera 
una bona notícia. 
Apta per a tots els públics 

Direcció: Edward Sedgwick          Any: 1928 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

                  

AJUNTAMENT ARTESA DE LLEIDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CULTURA I FESTES 



    

 
 
SALUTACIÓ 

 

La Primavera ja és aquí…i la nostra Setmana 
Cultural també!!! 

Estem molt contents que un any més podem 
gaudir de una altra Setmana Cultural al nostre 
poble, ARTESA DE LLEIDA.  

Amb tot el nostre apreci i respecte, us hem 
preparat tallers, xerrades, música, esport...i 
moltes coses més!!! 

Esperem que gaudiu d’una molt bona setmana 
i que hi participeu amb tot allò que us pugui 
resultar interessant i us vingui de gust. 

Us hi esperem a tots/es!!! 

Una abraçada 
 

Joan i Yolanda 
Regidors de Cultura 
 

 

 

 

 

 

 



2/4 de 7 de la 

tarda 

 
 

 

 

Conferència del Dr. David 

Bueno i Torrens 
 
"El cervell aprenent: Què ens diu la neurociència s obre l'educació". 
 
Lloc:  Sala Teatre  

Preu:  Anticipada: 3€ fins al dia 16 d’abril 
Taquilla: 5€ 

Per poder assistir a la conferència cal fer prèviament la inscripció 
omplint el següent formulari: 

El codi Qr us porta al formulari. 

 
 
 

 

 

O bé cliqueu en aquest enllaç per anar al formulari: 

https://goo.gl/forms/mcoR6j9dn0yZrsn22 

 
 
Què és la neurociència? La neurociència ens ha permès entendre 
com funciona el cervell en molts aspectes del nostre dia a dia, un 
d’aquests és l’aprenentatge. Les emocions, la motivació, el plaer, la 
curiositat... en el naixement s’introdueixen en el funcionament instintiu 
del nostre cervell i esdevenen fonamentals en qualsevol procés 
d’ensenyament- aprenentatge. 
 
És un científic envoltat de preguntes: Com aprenem? Com pensa un 
adolescent? Quina és la millor edat per començar amb un segon 
idioma? Per què la música, la plàstica i l'educació física són tan 
importants?... 
 

2/4 DE 6 de la tarda 

12 del migdia 

2/4 de 10 del matí 

 

 

 

 

 
Taller amb fruita per a 

nens i nenes 

 

A càrrec del :  ”Taller de lletres ” amb  
la Saray 
Lloc:  Menjador Escola 
Inscripcions a l’Ajuntament  
         

 

 

 

 

 
Festival Escola Música 
Municipal (Dalcroze) 

 

     

Les veus en concert  
Viatge auditiu pel S. XX Els alumnes de cant de l’Escola de Música 
Municipal i els alumnes del Centre Dalcroze de Lleida uneixen les seves 
veus per oferir un concert ben especial. 

 

 

 

 

 

Caminada 
 

A càrrec de:   U.E. Superbé  -  Caminada pels diferents llocs del terme 
d’un recorregut d’uns 12 kms, en acabar hi haurà un petit refrigeri, pels 
caminadors i caminadores.    
Sortida  davant de l’Ajuntament  
 

Diumenge, 28 Abril 

Divendres, 26 d’Abril 

Dissabte, 27 Abril 



6 de la tarda 

5 de la tarda 

5 de la tarda 

 
 

Pel·lícula  

Robin Hood (Entrada Gratuïta) 

Lloc:  Sala Teatre  

  

 

 

 

 

 

Taller de pastissos  

  
 
A càrrec de: Rouyat Ben-Hommane el 
Qarbadani  
 
Lloc:  Menjador escola 

Inscripció a l’Ajuntament fins el dia 24 d’abril.  
 
 
 

 

 

 

 

 
Espectacle amb Fauna Salvatge   

 
A càrrec de: Zoo Pirineus 
Lloc: Sala Teatre 
 
• Zoo ve a casa nostra a 

Artesa de Lleida.  

• Una activitat  perfecta per despertar 
l‘interès del públic assistent. 

• El contacte amb els animals és una 
experiència profunda i deixa un rècord durador. 

Dilluns, 29 Abril 

Dimarts, 30 Abril 
7 de la tarda 

 

• Activitat desenvolupada amb la col·laboració del Departament d e 
Polítiques Mediambientals de GENCAT.  

• S’explica les normes de l’activitat i  començarà l’exhibició de vol. 
Al final de l'exhibició hi ha un torn per fer preguntes. 

• ANIMALS: Mussol banyut / Mussol comú / Òliba / Gamarús / Duc / 
Geneta / Fura / Xot 

 

• Contingut de l’activitat: 

– Observació 
– Caracterització dels sers vius: 
Nutrició, relació i reproducció. 
– Animals del nostre entorn – 
Classificació segons diferents 
criteris observables. 
– Responsabilitat cap els 
animals. 
– Característiques i 
comportaments dels animals per 
adaptar-se al medi. 

     

 

 

Xerrada “conviure amb 
l'esclerosis múltiple”  

 

Lloc:  Sala de plens Ajuntament. 

A càrrec de :  MÒNICA NIEVES, 
directora i neuropsicòloga del 
Centre Neurorehabilitador Miquel  

Martí i Pol de la Fundació Esclerosi 
Múltiple.  

 

 

 

 

 

 



6 de la tarda 

9 a 11del mati 

11 del MATí 

 

 

 

 

 

Spinning  

 

Coordinat per: Artesa Gym 

Lloc: Sala Teatre 

 

Pel·lícula 

Bohemian Rhapsody   

(Entrada Gratuïta) 

Lloc:  Sala Teatre  
 
 
 

 
 

 

 

 

 

Exhibició d’Animals cuidadors 
de persones 

A càrrec de :  l’associació ILERKAN. Per a tots els públics i especialment 

pels nens.  

Lloc:  Escola 

 

L’Associació Ilerkan està formada per un equip multidisciplinari de 
professionals de l’àmbit sanitari, educatiu i social que s’han format com a 
tècnics i experts en Intervencions Assistides amb Animals (IAA), 
concretament amb gossos, treballem sempre en equip i en xarxa. 
 

Dimecres, 1 Maig 

Dijous, 2 de Maig 

2/4 de 7 de la tarda 

8 de la tarda 

2/4 de 8 de la tarda 

8 de la tarda 
Xerrada “Endreça la teva vida 
amb hàbit saludable” 

 
A càrrec de: Professionals Atelier narratiu (duració 1 hora). 

Lloc:  Sala de Plens Ajuntament. 
 
 

 
 

 
Taller de Risoteràpia  
 

A càrrec de : Dúnia Carulla 

Lloc:  Sala de plens de l’Ajuntament 

 
Un taller per desconnectar, on profunditzaràs amb tu mateix i connectaràs amb la 
teva capacitat de sentir i de connectar amb les teves emocions a través de 
l’expressió corporal, música, joc teatral...creant un espai on el riure serà el resultat 
per sentir-te millor. 

 
Concert de l’Intèrpret 

 

Concert de l’Orquestra Simfònica de l’Intèrpret. 

Lloc:  Sala del Teatre 

 
 
Masterclass de Zumba 
 

A càrrec de :  de Josep Rebull 

Lloc: Pavelló 

 

 

 

 

Divendres, 3 Maig 



10 de la nit 

7 de la tarda 

A continuació 

A continuació 

nit 

 

 
 
Berenar Popular  
 

Lloc:  Plaça Albízies 

                                                          
 

 

 

Sortida itinerant de l’obra de 
teatre “WITCHIN”  

 

Desde la plaça Albizies pels carrers del 
Poble 
Kabitha, Kena i Kibby són tres bruixes 
que s’han cansat de ser esclaves de la 
figura autoritària que les oprimeix: 
Makkú, un gat de grans dimensions 
que sempre se’n surt amb la seva.  
 

 
Actuació del Pardal 
Roquer, versió acústica 

Lloc:  Sala teatre 
 
Autor i compositor del nostre himne, "Soc de 
l'Oest".  

 
Actuació musical, pel duet 
format per Gemma Olomí i 
Raquel Herrera  
 
 

Dissabte, 4 Maig 

2/4 de l’1 del migdia  

11 del matí 

2 de la tarda 

 
 

 

 

 

Caramelles - Coral de Juneda 
 

Caramelles en homenatge a Camil Bonet 
 

Carrers del recorregut :  

Inici al c. Gallart:        11:00h. 

Plaça de l’Església:     11:15h.  

Plaça Major:                11:30h. 

c. Sant Ramon:           11:45h.  

c. Hortes:                     12:00h. 

Plaça Albízies:             12:15h. 

Pavelló:                        12:30h. 

 

 

 

Sardanes  
 

Ballada de Sardanes amb la: 

Cobla Contemporània 

Lloc:  Pavelló 
 

 
  Dinar popular   

 
Lloc:  Sala teatre 
 
Per tothom que vulgui compartir el dinar amb 
els sardanistes. 
Per apuntar-se al dinar podeu anar a les 
oficines de LA CAIXA o BBVA pel preu de 11 
euros i recollir el tiquet a les oficines 
municipals, fins el dia 2 de maig. 

 

Diumenge, 5 Maig 



6 de la tarda 

¾ de 5 de la tarda 

 

Rebuda “ULTRA 
CLEAN MARATHON”   

 
Hora :  ¾ de 5 de la tarda 
Lloc: Davant de la Sala del Teatre 
 
 
La segona edició de la “Ultra Clean Marathon” enguany ens passa la 1a 
edició per la nostra població, on ciclistes  faran una ruta circular que 
transcorrerà 700 km per zones d’alt valor paisatgístic i natural de 
Catalunya. 

 

Pel·lícula de cine mut   

A càrrec de:   

Carles Robert, pianista     i    Miquel Àngel Marín , clarinet 

 

 

 

 

Posen música a la pel.lícula “ The Cameraman”  de Buster Keaton 

 

 

 

UNA JOIA DEL CINEMA MUT... DIVERTIDÍSSIMA!! 

L'última pel.lícula muda d'en Buster Keaton és també el primer film que va realitzar 
per a l’MGM. Durant anys, aquesta companyia va fer servir The Cameraman, amb 
tocs de romanticisme i escenes absolutament delirants 
En Luke Shannon és un fotògraf que treballa pels carrers de Nova York acompanyat d’un 
mico petit. S’enamora d’una telefonista d’una companyia de noticiaris cinematogràfics i, 
per estar--‐hi a prop, es converteix en operador de cinema, cercant amb la seva càmera 
una bona notícia. 
Apta per a tots els públics 

Direcció: Edward Sedgwick          Any: 1928 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

                  

AJUNTAMENT ARTESA DE LLEIDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CULTURA I FESTES 



    

 
 
SALUTACIÓ 

 

La Primavera ja és aquí…i la nostra Setmana 
Cultural també!!! 

Estem molt contents que un any més podem 
gaudir de una altra Setmana Cultural al nostre 
poble, ARTESA DE LLEIDA.  

Amb tot el nostre apreci i respecte, us hem 
preparat tallers, xerrades, música, esport...i 
moltes coses més!!! 

Esperem que gaudiu d’una molt bona setmana 
i que hi participeu amb tot allò que us pugui 
resultar interessant i us vingui de gust. 

Us hi esperem a tots/es!!! 

Una abraçada 
 

Joan i Yolanda 
Regidors de Cultura 
 

 

 

 

 

 

 



2/4 de 7 de la 

tarda 

 
 

 

 

Conferència del Dr. David 

Bueno i Torrens 
 
"El cervell aprenent: Què ens diu la neurociència s obre l'educació". 
 
Lloc:  Sala Teatre  

Preu:  Anticipada: 3€ fins al dia 16 d’abril 
Taquilla: 5€ 

Per poder assistir a la conferència cal fer prèviament la inscripció 
omplint el següent formulari: 

El codi Qr us porta al formulari. 

 
 
 

 

 

O bé cliqueu en aquest enllaç per anar al formulari: 

https://goo.gl/forms/mcoR6j9dn0yZrsn22 

 
 
Què és la neurociència? La neurociència ens ha permès entendre 
com funciona el cervell en molts aspectes del nostre dia a dia, un 
d’aquests és l’aprenentatge. Les emocions, la motivació, el plaer, la 
curiositat... en el naixement s’introdueixen en el funcionament instintiu 
del nostre cervell i esdevenen fonamentals en qualsevol procés 
d’ensenyament- aprenentatge. 
 
És un científic envoltat de preguntes: Com aprenem? Com pensa un 
adolescent? Quina és la millor edat per començar amb un segon 
idioma? Per què la música, la plàstica i l'educació física són tan 
importants?... 
 

2/4 DE 6 de la tarda 

12 del migdia 

2/4 de 10 del matí 

 

 

 

 

 
Taller amb fruita per a 

nens i nenes 

 

A càrrec del :  ”Taller de lletres ” amb  
la Saray 
Lloc:  Menjador Escola 
Inscripcions a l’Ajuntament  
         

 

 

 

 

 
Festival Escola Música 
Municipal (Dalcroze) 

 

     

Les veus en concert  
Viatge auditiu pel S. XX Els alumnes de cant de l’Escola de Música 
Municipal i els alumnes del Centre Dalcroze de Lleida uneixen les seves 
veus per oferir un concert ben especial. 

 

 

 

 

 

Caminada 
 

A càrrec de:   U.E. Superbé  -  Caminada pels diferents llocs del terme 
d’un recorregut d’uns 12 kms, en acabar hi haurà un petit refrigeri, pels 
caminadors i caminadores.    
Sortida  davant de l’Ajuntament  
 

Diumenge, 28 Abril 

Divendres, 26 d’Abril 

Dissabte, 27 Abril 



6 de la tarda 

5 de la tarda 

5 de la tarda 

 
 

Pel·lícula  

Robin Hood (Entrada Gratuïta) 

Lloc:  Sala Teatre  

  

 

 

 

 

 

Taller de pastissos  

  
 
A càrrec de: Rouyat Ben-Hommane el 
Qarbadani  
 
Lloc:  Menjador escola 

Inscripció a l’Ajuntament fins el dia 24 d’abril.  
 
 
 

 

 

 

 

 
Espectacle amb Fauna Salvatge   

 
A càrrec de: Zoo Pirineus 
Lloc: Sala Teatre 
 
• Zoo ve a casa nostra a 

Artesa de Lleida.  

• Una activitat  perfecta per despertar 
l‘interès del públic assistent. 

• El contacte amb els animals és una 
experiència profunda i deixa un rècord durador. 

Dilluns, 29 Abril 

Dimarts, 30 Abril 
7 de la tarda 

 

• Activitat desenvolupada amb la col·laboració del Departament d e 
Polítiques Mediambientals de GENCAT.  

• S’explica les normes de l’activitat i  començarà l’exhibició de vol. 
Al final de l'exhibició hi ha un torn per fer preguntes. 

• ANIMALS: Mussol banyut / Mussol comú / Òliba / Gamarús / Duc / 
Geneta / Fura / Xot 

 

• Contingut de l’activitat: 

– Observació 
– Caracterització dels sers vius: 
Nutrició, relació i reproducció. 
– Animals del nostre entorn – 
Classificació segons diferents 
criteris observables. 
– Responsabilitat cap els 
animals. 
– Característiques i 
comportaments dels animals per 
adaptar-se al medi. 

     

 

 

Xerrada “conviure amb 
l'esclerosis múltiple”  

 

Lloc:  Sala de plens Ajuntament. 

A càrrec de :  MÒNICA NIEVES, 
directora i neuropsicòloga del 
Centre Neurorehabilitador Miquel  

Martí i Pol de la Fundació Esclerosi 
Múltiple.  

 

 

 

 

 

 



6 de la tarda 

9 a 11del mati 

11 del MATí 

 

 

 

 

 

Spinning  

 

Coordinat per: Artesa Gym 

Lloc: Sala Teatre 

 

Pel·lícula 

Bohemian Rhapsody   

(Entrada Gratuïta) 

Lloc:  Sala Teatre  
 
 
 

 
 

 

 

 

 

Exhibició d’Animals cuidadors 
de persones 

A càrrec de :  l’associació ILERKAN. Per a tots els públics i especialment 

pels nens.  

Lloc:  Escola 

 

L’Associació Ilerkan està formada per un equip multidisciplinari de 
professionals de l’àmbit sanitari, educatiu i social que s’han format com a 
tècnics i experts en Intervencions Assistides amb Animals (IAA), 
concretament amb gossos, treballem sempre en equip i en xarxa. 
 

Dimecres, 1 Maig 

Dijous, 2 de Maig 

2/4 de 7 de la tarda 

8 de la tarda 

2/4 de 8 de la tarda 

8 de la tarda 
Xerrada “Endreça la teva vida 
amb hàbit saludable” 

 
A càrrec de: Professionals Atelier narratiu (duració 1 hora). 

Lloc:  Sala de Plens Ajuntament. 
 
 

 
 

 
Taller de Risoteràpia  
 

A càrrec de : Dúnia Carulla 

Lloc:  Sala de plens de l’Ajuntament 

 
Un taller per desconnectar, on profunditzaràs amb tu mateix i connectaràs amb la 
teva capacitat de sentir i de connectar amb les teves emocions a través de 
l’expressió corporal, música, joc teatral...creant un espai on el riure serà el resultat 
per sentir-te millor. 

 
Concert de l’Intèrpret 

 

Concert de l’Orquestra Simfònica de l’Intèrpret. 

Lloc:  Sala del Teatre 

 
 
Masterclass de Zumba 
 

A càrrec de :  de Josep Rebull 

Lloc: Pavelló 

 

 

 

 

Divendres, 3 Maig 



10 de la nit 

7 de la tarda 

A continuació 

A continuació 

nit 

 

 
 
Berenar Popular  
 

Lloc:  Plaça Albízies 

                                                          
 

 

 

Sortida itinerant de l’obra de 
teatre “WITCHIN”  

 

Desde la plaça Albizies pels carrers del 
Poble 
Kabitha, Kena i Kibby són tres bruixes 
que s’han cansat de ser esclaves de la 
figura autoritària que les oprimeix: 
Makkú, un gat de grans dimensions 
que sempre se’n surt amb la seva.  
 

 
Actuació del Pardal 
Roquer, versió acústica 

Lloc:  Sala teatre 
 
Autor i compositor del nostre himne, "Soc de 
l'Oest".  

 
Actuació musical, pel duet 
format per Gemma Olomí i 
Raquel Herrera  
 
 

Dissabte, 4 Maig 

2/4 de l’1 del migdia  

11 del matí 

2 de la tarda 

 
 

 

 

 

Caramelles - Coral de Juneda 
 

Caramelles en homenatge a Camil Bonet 
 

Carrers del recorregut :  

Inici al c. Gallart:        11:00h. 

Plaça de l’Església:     11:15h.  

Plaça Major:                11:30h. 

c. Sant Ramon:           11:45h.  

c. Hortes:                     12:00h. 

Plaça Albízies:             12:15h. 

Pavelló:                        12:30h. 

 

 

 

Sardanes  
 

Ballada de Sardanes amb la: 

Cobla Contemporània 

Lloc:  Pavelló 
 

 
  Dinar popular   

 
Lloc:  Sala teatre 
 
Per tothom que vulgui compartir el dinar amb 
els sardanistes. 
Per apuntar-se al dinar podeu anar a les 
oficines de LA CAIXA o BBVA pel preu de 11 
euros i recollir el tiquet a les oficines 
municipals, fins el dia 2 de maig. 

 

Diumenge, 5 Maig 



6 de la tarda 

¾ de 5 de la tarda 

 

Rebuda “ULTRA 
CLEAN MARATHON”   

 
Hora :  ¾ de 5 de la tarda 
Lloc: Davant de la Sala del Teatre 
 
 
La segona edició de la “Ultra Clean Marathon” enguany ens passa la 1a 
edició per la nostra població, on ciclistes  faran una ruta circular que 
transcorrerà 700 km per zones d’alt valor paisatgístic i natural de 
Catalunya. 

 

Pel·lícula de cine mut   

A càrrec de:   

Carles Robert, pianista     i    Miquel Àngel Marín , clarinet 

 

 

 

 

Posen música a la pel.lícula “ The Cameraman”  de Buster Keaton 

 

 

 

UNA JOIA DEL CINEMA MUT... DIVERTIDÍSSIMA!! 

L'última pel.lícula muda d'en Buster Keaton és també el primer film que va realitzar 
per a l’MGM. Durant anys, aquesta companyia va fer servir The Cameraman, amb 
tocs de romanticisme i escenes absolutament delirants 
En Luke Shannon és un fotògraf que treballa pels carrers de Nova York acompanyat d’un 
mico petit. S’enamora d’una telefonista d’una companyia de noticiaris cinematogràfics i, 
per estar--‐hi a prop, es converteix en operador de cinema, cercant amb la seva càmera 
una bona notícia. 
Apta per a tots els públics 

Direcció: Edward Sedgwick          Any: 1928 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

                  

AJUNTAMENT ARTESA DE LLEIDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CULTURA I FESTES 



    

 
 
SALUTACIÓ 

 

La Primavera ja és aquí…i la nostra Setmana 
Cultural també!!! 

Estem molt contents que un any més podem 
gaudir de una altra Setmana Cultural al nostre 
poble, ARTESA DE LLEIDA.  

Amb tot el nostre apreci i respecte, us hem 
preparat tallers, xerrades, música, esport...i 
moltes coses més!!! 

Esperem que gaudiu d’una molt bona setmana 
i que hi participeu amb tot allò que us pugui 
resultar interessant i us vingui de gust. 

Us hi esperem a tots/es!!! 

Una abraçada 
 

Joan i Yolanda 
Regidors de Cultura 
 

 

 

 

 

 

 



2/4 de 7 de la 

tarda 

 
 

 

 

Conferència del Dr. David 

Bueno i Torrens 
 
"El cervell aprenent: Què ens diu la neurociència s obre l'educació". 
 
Lloc:  Sala Teatre  

Preu:  Anticipada: 3€ fins al dia 16 d’abril 
Taquilla: 5€ 

Per poder assistir a la conferència cal fer prèviament la inscripció 
omplint el següent formulari: 

El codi Qr us porta al formulari. 

 
 
 

 

 

O bé cliqueu en aquest enllaç per anar al formulari: 

https://goo.gl/forms/mcoR6j9dn0yZrsn22 

 
 
Què és la neurociència? La neurociència ens ha permès entendre 
com funciona el cervell en molts aspectes del nostre dia a dia, un 
d’aquests és l’aprenentatge. Les emocions, la motivació, el plaer, la 
curiositat... en el naixement s’introdueixen en el funcionament instintiu 
del nostre cervell i esdevenen fonamentals en qualsevol procés 
d’ensenyament- aprenentatge. 
 
És un científic envoltat de preguntes: Com aprenem? Com pensa un 
adolescent? Quina és la millor edat per començar amb un segon 
idioma? Per què la música, la plàstica i l'educació física són tan 
importants?... 
 

2/4 DE 6 de la tarda 

12 del migdia 

2/4 de 10 del matí 

 

 

 

 

 
Taller amb fruita per a 

nens i nenes 

 

A càrrec del :  ”Taller de lletres ” amb  
la Saray 
Lloc:  Menjador Escola 
Inscripcions a l’Ajuntament  
         

 

 

 

 

 
Festival Escola Música 
Municipal (Dalcroze) 

 

     

Les veus en concert  
Viatge auditiu pel S. XX Els alumnes de cant de l’Escola de Música 
Municipal i els alumnes del Centre Dalcroze de Lleida uneixen les seves 
veus per oferir un concert ben especial. 

 

 

 

 

 

Caminada 
 

A càrrec de:   U.E. Superbé  -  Caminada pels diferents llocs del terme 
d’un recorregut d’uns 12 kms, en acabar hi haurà un petit refrigeri, pels 
caminadors i caminadores.    
Sortida  davant de l’Ajuntament  
 

Diumenge, 28 Abril 

Divendres, 26 d’Abril 

Dissabte, 27 Abril 



6 de la tarda 

5 de la tarda 

5 de la tarda 

 
 

Pel·lícula  

Robin Hood (Entrada Gratuïta) 

Lloc:  Sala Teatre  

  

 

 

 

 

 

Taller de pastissos  

  
 
A càrrec de: Rouyat Ben-Hommane el 
Qarbadani  
 
Lloc:  Menjador escola 

Inscripció a l’Ajuntament fins el dia 24 d’abril.  
 
 
 

 

 

 

 

 
Espectacle amb Fauna Salvatge   

 
A càrrec de: Zoo Pirineus 
Lloc: Sala Teatre 
 
• Zoo ve a casa nostra a 

Artesa de Lleida.  

• Una activitat  perfecta per despertar 
l‘interès del públic assistent. 

• El contacte amb els animals és una 
experiència profunda i deixa un rècord durador. 

Dilluns, 29 Abril 

Dimarts, 30 Abril 
7 de la tarda 

 

• Activitat desenvolupada amb la col·laboració del Departament d e 
Polítiques Mediambientals de GENCAT.  

• S’explica les normes de l’activitat i  començarà l’exhibició de vol. 
Al final de l'exhibició hi ha un torn per fer preguntes. 

• ANIMALS: Mussol banyut / Mussol comú / Òliba / Gamarús / Duc / 
Geneta / Fura / Xot 

 

• Contingut de l’activitat: 

– Observació 
– Caracterització dels sers vius: 
Nutrició, relació i reproducció. 
– Animals del nostre entorn – 
Classificació segons diferents 
criteris observables. 
– Responsabilitat cap els 
animals. 
– Característiques i 
comportaments dels animals per 
adaptar-se al medi. 

     

 

 

Xerrada “conviure amb 
l'esclerosis múltiple”  

 

Lloc:  Sala de plens Ajuntament. 

A càrrec de :  MÒNICA NIEVES, 
directora i neuropsicòloga del 
Centre Neurorehabilitador Miquel  

Martí i Pol de la Fundació Esclerosi 
Múltiple.  

 

 

 

 

 

 



6 de la tarda 

9 a 11del mati 

11 del MATí 

 

 

 

 

 

Spinning  

 

Coordinat per: Artesa Gym 

Lloc: Sala Teatre 

 

Pel·lícula 

Bohemian Rhapsody   

(Entrada Gratuïta) 

Lloc:  Sala Teatre  
 
 
 

 
 

 

 

 

 

Exhibició d’Animals cuidadors 
de persones 

A càrrec de :  l’associació ILERKAN. Per a tots els públics i especialment 

pels nens.  

Lloc:  Escola 

 

L’Associació Ilerkan està formada per un equip multidisciplinari de 
professionals de l’àmbit sanitari, educatiu i social que s’han format com a 
tècnics i experts en Intervencions Assistides amb Animals (IAA), 
concretament amb gossos, treballem sempre en equip i en xarxa. 
 

Dimecres, 1 Maig 

Dijous, 2 de Maig 

2/4 de 7 de la tarda 

8 de la tarda 

2/4 de 8 de la tarda 

8 de la tarda 
Xerrada “Endreça la teva vida 
amb hàbit saludable” 

 
A càrrec de: Professionals Atelier narratiu (duració 1 hora). 

Lloc:  Sala de Plens Ajuntament. 
 
 

 
 

 
Taller de Risoteràpia  
 

A càrrec de : Dúnia Carulla 

Lloc:  Sala de plens de l’Ajuntament 

 
Un taller per desconnectar, on profunditzaràs amb tu mateix i connectaràs amb la 
teva capacitat de sentir i de connectar amb les teves emocions a través de 
l’expressió corporal, música, joc teatral...creant un espai on el riure serà el resultat 
per sentir-te millor. 

 
Concert de l’Intèrpret 

 

Concert de l’Orquestra Simfònica de l’Intèrpret. 

Lloc:  Sala del Teatre 

 
 
Masterclass de Zumba 
 

A càrrec de :  de Josep Rebull 

Lloc: Pavelló 

 

 

 

 

Divendres, 3 Maig 



10 de la nit 

7 de la tarda 

A continuació 

A continuació 

nit 

 

 
 
Berenar Popular  
 

Lloc:  Plaça Albízies 

                                                          
 

 

 

Sortida itinerant de l’obra de 
teatre “WITCHIN”  

 

Desde la plaça Albizies pels carrers del 
Poble 
Kabitha, Kena i Kibby són tres bruixes 
que s’han cansat de ser esclaves de la 
figura autoritària que les oprimeix: 
Makkú, un gat de grans dimensions 
que sempre se’n surt amb la seva.  
 

 
Actuació del Pardal 
Roquer, versió acústica 

Lloc:  Sala teatre 
 
Autor i compositor del nostre himne, "Soc de 
l'Oest".  

 
Actuació musical, pel duet 
format per Gemma Olomí i 
Raquel Herrera  
 
 

Dissabte, 4 Maig 

2/4 de l’1 del migdia  

11 del matí 

2 de la tarda 

 
 

 

 

 

Caramelles - Coral de Juneda 
 

Caramelles en homenatge a Camil Bonet 
 

Carrers del recorregut :  

Inici al c. Gallart:        11:00h. 

Plaça de l’Església:     11:15h.  

Plaça Major:                11:30h. 

c. Sant Ramon:           11:45h.  

c. Hortes:                     12:00h. 

Plaça Albízies:             12:15h. 

Pavelló:                        12:30h. 

 

 

 

Sardanes  
 

Ballada de Sardanes amb la: 

Cobla Contemporània 

Lloc:  Pavelló 
 

 
  Dinar popular   

 
Lloc:  Sala teatre 
 
Per tothom que vulgui compartir el dinar amb 
els sardanistes. 
Per apuntar-se al dinar podeu anar a les 
oficines de LA CAIXA o BBVA pel preu de 11 
euros i recollir el tiquet a les oficines 
municipals, fins el dia 2 de maig. 

 

Diumenge, 5 Maig 



6 de la tarda 

¾ de 5 de la tarda 

 

Rebuda “ULTRA 
CLEAN MARATHON”   

 
Hora :  ¾ de 5 de la tarda 
Lloc: Davant de la Sala del Teatre 
 
 
La segona edició de la “Ultra Clean Marathon” enguany ens passa la 1a 
edició per la nostra població, on ciclistes  faran una ruta circular que 
transcorrerà 700 km per zones d’alt valor paisatgístic i natural de 
Catalunya. 

 

Pel·lícula de cine mut   

A càrrec de:   

Carles Robert, pianista     i    Miquel Àngel Marín , clarinet 

 

 

 

 

Posen música a la pel.lícula “ The Cameraman”  de Buster Keaton 

 

 

 

UNA JOIA DEL CINEMA MUT... DIVERTIDÍSSIMA!! 

L'última pel.lícula muda d'en Buster Keaton és també el primer film que va realitzar 
per a l’MGM. Durant anys, aquesta companyia va fer servir The Cameraman, amb 
tocs de romanticisme i escenes absolutament delirants 
En Luke Shannon és un fotògraf que treballa pels carrers de Nova York acompanyat d’un 
mico petit. S’enamora d’una telefonista d’una companyia de noticiaris cinematogràfics i, 
per estar--‐hi a prop, es converteix en operador de cinema, cercant amb la seva càmera 
una bona notícia. 
Apta per a tots els públics 

Direcció: Edward Sedgwick          Any: 1928 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

                  

AJUNTAMENT ARTESA DE LLEIDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CULTURA I FESTES 



    

 
 
SALUTACIÓ 

 

La Primavera ja és aquí…i la nostra Setmana 
Cultural també!!! 

Estem molt contents que un any més podem 
gaudir de una altra Setmana Cultural al nostre 
poble, ARTESA DE LLEIDA.  

Amb tot el nostre apreci i respecte, us hem 
preparat tallers, xerrades, música, esport...i 
moltes coses més!!! 

Esperem que gaudiu d’una molt bona setmana 
i que hi participeu amb tot allò que us pugui 
resultar interessant i us vingui de gust. 

Us hi esperem a tots/es!!! 

Una abraçada 
 

Joan i Yolanda 
Regidors de Cultura 
 

 

 

 

 

 

 



2/4 de 7 de la 

tarda 

 
 

 

 

Conferència del Dr. David 

Bueno i Torrens 
 
"El cervell aprenent: Què ens diu la neurociència s obre l'educació". 
 
Lloc:  Sala Teatre  

Preu:  Anticipada: 3€ fins al dia 16 d’abril 
Taquilla: 5€ 

Per poder assistir a la conferència cal fer prèviament la inscripció 
omplint el següent formulari: 

El codi Qr us porta al formulari. 

 
 
 

 

 

O bé cliqueu en aquest enllaç per anar al formulari: 

https://goo.gl/forms/mcoR6j9dn0yZrsn22 

 
 
Què és la neurociència? La neurociència ens ha permès entendre 
com funciona el cervell en molts aspectes del nostre dia a dia, un 
d’aquests és l’aprenentatge. Les emocions, la motivació, el plaer, la 
curiositat... en el naixement s’introdueixen en el funcionament instintiu 
del nostre cervell i esdevenen fonamentals en qualsevol procés 
d’ensenyament- aprenentatge. 
 
És un científic envoltat de preguntes: Com aprenem? Com pensa un 
adolescent? Quina és la millor edat per començar amb un segon 
idioma? Per què la música, la plàstica i l'educació física són tan 
importants?... 
 

2/4 DE 6 de la tarda 

12 del migdia 

2/4 de 10 del matí 

 

 

 

 

 
Taller amb fruita per a 

nens i nenes 

 

A càrrec del :  ”Taller de lletres ” amb  
la Saray 
Lloc:  Menjador Escola 
Inscripcions a l’Ajuntament  
         

 

 

 

 

 
Festival Escola Música 
Municipal (Dalcroze) 

 

     

Les veus en concert  
Viatge auditiu pel S. XX Els alumnes de cant de l’Escola de Música 
Municipal i els alumnes del Centre Dalcroze de Lleida uneixen les seves 
veus per oferir un concert ben especial. 

 

 

 

 

 

Caminada 
 

A càrrec de:   U.E. Superbé  -  Caminada pels diferents llocs del terme 
d’un recorregut d’uns 12 kms, en acabar hi haurà un petit refrigeri, pels 
caminadors i caminadores.    
Sortida  davant de l’Ajuntament  
 

Diumenge, 28 Abril 

Divendres, 26 d’Abril 

Dissabte, 27 Abril 



6 de la tarda 

5 de la tarda 

5 de la tarda 

 
 

Pel·lícula  

Robin Hood (Entrada Gratuïta) 

Lloc:  Sala Teatre  

  

 

 

 

 

 

Taller de pastissos  

  
 
A càrrec de: Rouyat Ben-Hommane el 
Qarbadani  
 
Lloc:  Menjador escola 

Inscripció a l’Ajuntament fins el dia 24 d’abril.  
 
 
 

 

 

 

 

 
Espectacle amb Fauna Salvatge   

 
A càrrec de: Zoo Pirineus 
Lloc: Sala Teatre 
 
• Zoo ve a casa nostra a 

Artesa de Lleida.  

• Una activitat  perfecta per despertar 
l‘interès del públic assistent. 

• El contacte amb els animals és una 
experiència profunda i deixa un rècord durador. 

Dilluns, 29 Abril 

Dimarts, 30 Abril 
7 de la tarda 

 

• Activitat desenvolupada amb la col·laboració del Departament d e 
Polítiques Mediambientals de GENCAT.  

• S’explica les normes de l’activitat i  començarà l’exhibició de vol. 
Al final de l'exhibició hi ha un torn per fer preguntes. 

• ANIMALS: Mussol banyut / Mussol comú / Òliba / Gamarús / Duc / 
Geneta / Fura / Xot 

 

• Contingut de l’activitat: 

– Observació 
– Caracterització dels sers vius: 
Nutrició, relació i reproducció. 
– Animals del nostre entorn – 
Classificació segons diferents 
criteris observables. 
– Responsabilitat cap els 
animals. 
– Característiques i 
comportaments dels animals per 
adaptar-se al medi. 

     

 

 

Xerrada “conviure amb 
l'esclerosis múltiple”  

 

Lloc:  Sala de plens Ajuntament. 

A càrrec de :  MÒNICA NIEVES, 
directora i neuropsicòloga del 
Centre Neurorehabilitador Miquel  

Martí i Pol de la Fundació Esclerosi 
Múltiple.  

 

 

 

 

 

 



6 de la tarda 

9 a 11del mati 

11 del MATí 

 

 

 

 

 

Spinning  

 

Coordinat per: Artesa Gym 

Lloc: Sala Teatre 

 

Pel·lícula 

Bohemian Rhapsody   

(Entrada Gratuïta) 

Lloc:  Sala Teatre  
 
 
 

 
 

 

 

 

 

Exhibició d’Animals cuidadors 
de persones 

A càrrec de :  l’associació ILERKAN. Per a tots els públics i especialment 

pels nens.  

Lloc:  Escola 

 

L’Associació Ilerkan està formada per un equip multidisciplinari de 
professionals de l’àmbit sanitari, educatiu i social que s’han format com a 
tècnics i experts en Intervencions Assistides amb Animals (IAA), 
concretament amb gossos, treballem sempre en equip i en xarxa. 
 

Dimecres, 1 Maig 

Dijous, 2 de Maig 

2/4 de 7 de la tarda 

8 de la tarda 

2/4 de 8 de la tarda 

8 de la tarda 
Xerrada “Endreça la teva vida 
amb hàbit saludable” 

 
A càrrec de: Professionals Atelier narratiu (duració 1 hora). 

Lloc:  Sala de Plens Ajuntament. 
 
 

 
 

 
Taller de Risoteràpia  
 

A càrrec de : Dúnia Carulla 

Lloc:  Sala de plens de l’Ajuntament 

 
Un taller per desconnectar, on profunditzaràs amb tu mateix i connectaràs amb la 
teva capacitat de sentir i de connectar amb les teves emocions a través de 
l’expressió corporal, música, joc teatral...creant un espai on el riure serà el resultat 
per sentir-te millor. 

 
Concert de l’Intèrpret 

 

Concert de l’Orquestra Simfònica de l’Intèrpret. 

Lloc:  Sala del Teatre 

 
 
Masterclass de Zumba 
 

A càrrec de :  de Josep Rebull 

Lloc: Pavelló 

 

 

 

 

Divendres, 3 Maig 



10 de la nit 

7 de la tarda 

A continuació 

A continuació 

nit 

 

 
 
Berenar Popular  
 

Lloc:  Plaça Albízies 

                                                          
 

 

 

Sortida itinerant de l’obra de 
teatre “WITCHIN”  

 

Desde la plaça Albizies pels carrers del 
Poble 
Kabitha, Kena i Kibby són tres bruixes 
que s’han cansat de ser esclaves de la 
figura autoritària que les oprimeix: 
Makkú, un gat de grans dimensions 
que sempre se’n surt amb la seva.  
 

 
Actuació del Pardal 
Roquer, versió acústica 

Lloc:  Sala teatre 
 
Autor i compositor del nostre himne, "Soc de 
l'Oest".  

 
Actuació musical, pel duet 
format per Gemma Olomí i 
Raquel Herrera  
 
 

Dissabte, 4 Maig 

2/4 de l’1 del migdia  

11 del matí 

2 de la tarda 

 
 

 

 

 

Caramelles - Coral de Juneda 
 

Caramelles en homenatge a Camil Bonet 
 

Carrers del recorregut :  

Inici al c. Gallart:        11:00h. 

Plaça de l’Església:     11:15h.  

Plaça Major:                11:30h. 

c. Sant Ramon:           11:45h.  

c. Hortes:                     12:00h. 

Plaça Albízies:             12:15h. 

Pavelló:                        12:30h. 

 

 

 

Sardanes  
 

Ballada de Sardanes amb la: 

Cobla Contemporània 

Lloc:  Pavelló 
 

 
  Dinar popular   

 
Lloc:  Sala teatre 
 
Per tothom que vulgui compartir el dinar amb 
els sardanistes. 
Per apuntar-se al dinar podeu anar a les 
oficines de LA CAIXA o BBVA pel preu de 11 
euros i recollir el tiquet a les oficines 
municipals, fins el dia 2 de maig. 

 

Diumenge, 5 Maig 



6 de la tarda 

¾ de 5 de la tarda 

 

Rebuda “ULTRA 
CLEAN MARATHON”   

 
Hora :  ¾ de 5 de la tarda 
Lloc: Davant de la Sala del Teatre 
 
 
La segona edició de la “Ultra Clean Marathon” enguany ens passa la 1a 
edició per la nostra població, on ciclistes  faran una ruta circular que 
transcorrerà 700 km per zones d’alt valor paisatgístic i natural de 
Catalunya. 

 

Pel·lícula de cine mut   

A càrrec de:   

Carles Robert, pianista     i    Miquel Àngel Marín , clarinet 

 

 

 

 

Posen música a la pel.lícula “ The Cameraman”  de Buster Keaton 

 

 

 

UNA JOIA DEL CINEMA MUT... DIVERTIDÍSSIMA!! 

L'última pel.lícula muda d'en Buster Keaton és també el primer film que va realitzar 
per a l’MGM. Durant anys, aquesta companyia va fer servir The Cameraman, amb 
tocs de romanticisme i escenes absolutament delirants 
En Luke Shannon és un fotògraf que treballa pels carrers de Nova York acompanyat d’un 
mico petit. S’enamora d’una telefonista d’una companyia de noticiaris cinematogràfics i, 
per estar--‐hi a prop, es converteix en operador de cinema, cercant amb la seva càmera 
una bona notícia. 
Apta per a tots els públics 

Direcció: Edward Sedgwick          Any: 1928 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

                  

AJUNTAMENT ARTESA DE LLEIDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CULTURA I FESTES 



    

 
 
SALUTACIÓ 

 

La Primavera ja és aquí…i la nostra Setmana 
Cultural també!!! 

Estem molt contents que un any més podem 
gaudir de una altra Setmana Cultural al nostre 
poble, ARTESA DE LLEIDA.  

Amb tot el nostre apreci i respecte, us hem 
preparat tallers, xerrades, música, esport...i 
moltes coses més!!! 

Esperem que gaudiu d’una molt bona setmana 
i que hi participeu amb tot allò que us pugui 
resultar interessant i us vingui de gust. 

Us hi esperem a tots/es!!! 

Una abraçada 
 

Joan i Yolanda 
Regidors de Cultura 
 

 

 

 

 

 

 



2/4 de 7 de la 

tarda 

 
 

 

 

Conferència del Dr. David 

Bueno i Torrens 
 
"El cervell aprenent: Què ens diu la neurociència s obre l'educació". 
 
Lloc:  Sala Teatre  

Preu:  Anticipada: 3€ fins al dia 16 d’abril 
Taquilla: 5€ 

Per poder assistir a la conferència cal fer prèviament la inscripció 
omplint el següent formulari: 

El codi Qr us porta al formulari. 

 
 
 

 

 

O bé cliqueu en aquest enllaç per anar al formulari: 

https://goo.gl/forms/mcoR6j9dn0yZrsn22 

 
 
Què és la neurociència? La neurociència ens ha permès entendre 
com funciona el cervell en molts aspectes del nostre dia a dia, un 
d’aquests és l’aprenentatge. Les emocions, la motivació, el plaer, la 
curiositat... en el naixement s’introdueixen en el funcionament instintiu 
del nostre cervell i esdevenen fonamentals en qualsevol procés 
d’ensenyament- aprenentatge. 
 
És un científic envoltat de preguntes: Com aprenem? Com pensa un 
adolescent? Quina és la millor edat per començar amb un segon 
idioma? Per què la música, la plàstica i l'educació física són tan 
importants?... 
 

2/4 DE 6 de la tarda 

12 del migdia 

2/4 de 10 del matí 

 

 

 

 

 
Taller amb fruita per a 

nens i nenes 

 

A càrrec del :  ”Taller de lletres ” amb  
la Saray 
Lloc:  Menjador Escola 
Inscripcions a l’Ajuntament  
         

 

 

 

 

 
Festival Escola Música 
Municipal (Dalcroze) 

 

     

Les veus en concert  
Viatge auditiu pel S. XX Els alumnes de cant de l’Escola de Música 
Municipal i els alumnes del Centre Dalcroze de Lleida uneixen les seves 
veus per oferir un concert ben especial. 

 

 

 

 

 

Caminada 
 

A càrrec de:   U.E. Superbé  -  Caminada pels diferents llocs del terme 
d’un recorregut d’uns 12 kms, en acabar hi haurà un petit refrigeri, pels 
caminadors i caminadores.    
Sortida  davant de l’Ajuntament  
 

Diumenge, 28 Abril 

Divendres, 26 d’Abril 

Dissabte, 27 Abril 



6 de la tarda 

5 de la tarda 

5 de la tarda 

 
 

Pel·lícula  

Robin Hood (Entrada Gratuïta) 

Lloc:  Sala Teatre  

  

 

 

 

 

 

Taller de pastissos  

  
 
A càrrec de: Rouyat Ben-Hommane el 
Qarbadani  
 
Lloc:  Menjador escola 

Inscripció a l’Ajuntament fins el dia 24 d’abril.  
 
 
 

 

 

 

 

 
Espectacle amb Fauna Salvatge   

 
A càrrec de: Zoo Pirineus 
Lloc: Sala Teatre 
 
• Zoo ve a casa nostra a 

Artesa de Lleida.  

• Una activitat  perfecta per despertar 
l‘interès del públic assistent. 

• El contacte amb els animals és una 
experiència profunda i deixa un rècord durador. 

Dilluns, 29 Abril 

Dimarts, 30 Abril 
7 de la tarda 

 

• Activitat desenvolupada amb la col·laboració del Departament d e 
Polítiques Mediambientals de GENCAT.  

• S’explica les normes de l’activitat i  començarà l’exhibició de vol. 
Al final de l'exhibició hi ha un torn per fer preguntes. 

• ANIMALS: Mussol banyut / Mussol comú / Òliba / Gamarús / Duc / 
Geneta / Fura / Xot 

 

• Contingut de l’activitat: 

– Observació 
– Caracterització dels sers vius: 
Nutrició, relació i reproducció. 
– Animals del nostre entorn – 
Classificació segons diferents 
criteris observables. 
– Responsabilitat cap els 
animals. 
– Característiques i 
comportaments dels animals per 
adaptar-se al medi. 

     

 

 

Xerrada “conviure amb 
l'esclerosis múltiple”  

 

Lloc:  Sala de plens Ajuntament. 

A càrrec de :  MÒNICA NIEVES, 
directora i neuropsicòloga del 
Centre Neurorehabilitador Miquel  

Martí i Pol de la Fundació Esclerosi 
Múltiple.  

 

 

 

 

 

 



6 de la tarda 

9 a 11del mati 

11 del MATí 

 

 

 

 

 

Spinning  

 

Coordinat per: Artesa Gym 

Lloc: Sala Teatre 

 

Pel·lícula 

Bohemian Rhapsody   

(Entrada Gratuïta) 

Lloc:  Sala Teatre  
 
 
 

 
 

 

 

 

 

Exhibició d’Animals cuidadors 
de persones 

A càrrec de :  l’associació ILERKAN. Per a tots els públics i especialment 

pels nens.  

Lloc:  Escola 

 

L’Associació Ilerkan està formada per un equip multidisciplinari de 
professionals de l’àmbit sanitari, educatiu i social que s’han format com a 
tècnics i experts en Intervencions Assistides amb Animals (IAA), 
concretament amb gossos, treballem sempre en equip i en xarxa. 
 

Dimecres, 1 Maig 

Dijous, 2 de Maig 

2/4 de 7 de la tarda 

8 de la tarda 

2/4 de 8 de la tarda 

8 de la tarda 
Xerrada “Endreça la teva vida 
amb hàbit saludable” 

 
A càrrec de: Professionals Atelier narratiu (duració 1 hora). 

Lloc:  Sala de Plens Ajuntament. 
 
 

 
 

 
Taller de Risoteràpia  
 

A càrrec de : Dúnia Carulla 

Lloc:  Sala de plens de l’Ajuntament 

 
Un taller per desconnectar, on profunditzaràs amb tu mateix i connectaràs amb la 
teva capacitat de sentir i de connectar amb les teves emocions a través de 
l’expressió corporal, música, joc teatral...creant un espai on el riure serà el resultat 
per sentir-te millor. 

 
Concert de l’Intèrpret 

 

Concert de l’Orquestra Simfònica de l’Intèrpret. 

Lloc:  Sala del Teatre 

 
 
Masterclass de Zumba 
 

A càrrec de :  de Josep Rebull 

Lloc: Pavelló 

 

 

 

 

Divendres, 3 Maig 



10 de la nit 

7 de la tarda 

A continuació 

A continuació 

nit 

 

 
 
Berenar Popular  
 

Lloc:  Plaça Albízies 

                                                          
 

 

 

Sortida itinerant de l’obra de 
teatre “WITCHIN”  

 

Desde la plaça Albizies pels carrers del 
Poble 
Kabitha, Kena i Kibby són tres bruixes 
que s’han cansat de ser esclaves de la 
figura autoritària que les oprimeix: 
Makkú, un gat de grans dimensions 
que sempre se’n surt amb la seva.  
 

 
Actuació del Pardal 
Roquer, versió acústica 

Lloc:  Sala teatre 
 
Autor i compositor del nostre himne, "Soc de 
l'Oest".  

 
Actuació musical, pel duet 
format per Gemma Olomí i 
Raquel Herrera  
 
 

Dissabte, 4 Maig 

2/4 de l’1 del migdia  

11 del matí 

2 de la tarda 

 
 

 

 

 

Caramelles - Coral de Juneda 
 

Caramelles en homenatge a Camil Bonet 
 

Carrers del recorregut :  

Inici al c. Gallart:        11:00h. 

Plaça de l’Església:     11:15h.  

Plaça Major:                11:30h. 

c. Sant Ramon:           11:45h.  

c. Hortes:                     12:00h. 

Plaça Albízies:             12:15h. 

Pavelló:                        12:30h. 

 

 

 

Sardanes  
 

Ballada de Sardanes amb la: 

Cobla Contemporània 

Lloc:  Pavelló 
 

 
  Dinar popular   

 
Lloc:  Sala teatre 
 
Per tothom que vulgui compartir el dinar amb 
els sardanistes. 
Per apuntar-se al dinar podeu anar a les 
oficines de LA CAIXA o BBVA pel preu de 11 
euros i recollir el tiquet a les oficines 
municipals, fins el dia 2 de maig. 

 

Diumenge, 5 Maig 



6 de la tarda 

¾ de 5 de la tarda 

 

Rebuda “ULTRA 
CLEAN MARATHON”   

 
Hora :  ¾ de 5 de la tarda 
Lloc: Davant de la Sala del Teatre 
 
 
La segona edició de la “Ultra Clean Marathon” enguany ens passa la 1a 
edició per la nostra població, on ciclistes  faran una ruta circular que 
transcorrerà 700 km per zones d’alt valor paisatgístic i natural de 
Catalunya. 

 

Pel·lícula de cine mut   

A càrrec de:   

Carles Robert, pianista     i    Miquel Àngel Marín , clarinet 

 

 

 

 

Posen música a la pel.lícula “ The Cameraman”  de Buster Keaton 

 

 

 

UNA JOIA DEL CINEMA MUT... DIVERTIDÍSSIMA!! 

L'última pel.lícula muda d'en Buster Keaton és també el primer film que va realitzar 
per a l’MGM. Durant anys, aquesta companyia va fer servir The Cameraman, amb 
tocs de romanticisme i escenes absolutament delirants 
En Luke Shannon és un fotògraf que treballa pels carrers de Nova York acompanyat d’un 
mico petit. S’enamora d’una telefonista d’una companyia de noticiaris cinematogràfics i, 
per estar--‐hi a prop, es converteix en operador de cinema, cercant amb la seva càmera 
una bona notícia. 
Apta per a tots els públics 

Direcció: Edward Sedgwick          Any: 1928 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

                  

AJUNTAMENT ARTESA DE LLEIDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CULTURA I FESTES 



    

 
 
SALUTACIÓ 

 

La Primavera ja és aquí…i la nostra Setmana 
Cultural també!!! 

Estem molt contents que un any més podem 
gaudir de una altra Setmana Cultural al nostre 
poble, ARTESA DE LLEIDA.  

Amb tot el nostre apreci i respecte, us hem 
preparat tallers, xerrades, música, esport...i 
moltes coses més!!! 

Esperem que gaudiu d’una molt bona setmana 
i que hi participeu amb tot allò que us pugui 
resultar interessant i us vingui de gust. 

Us hi esperem a tots/es!!! 

Una abraçada 
 

Joan i Yolanda 
Regidors de Cultura 
 

 

 

 

 

 

 



2/4 de 7 de la 

tarda 

 
 

 

 

Conferència del Dr. David 

Bueno i Torrens 
 
"El cervell aprenent: Què ens diu la neurociència s obre l'educació". 
 
Lloc:  Sala Teatre  

Preu:  Anticipada: 3€ fins al dia 16 d’abril 
Taquilla: 5€ 

Per poder assistir a la conferència cal fer prèviament la inscripció 
omplint el següent formulari: 

El codi Qr us porta al formulari. 

 
 
 

 

 

O bé cliqueu en aquest enllaç per anar al formulari: 

https://goo.gl/forms/mcoR6j9dn0yZrsn22 

 
 
Què és la neurociència? La neurociència ens ha permès entendre 
com funciona el cervell en molts aspectes del nostre dia a dia, un 
d’aquests és l’aprenentatge. Les emocions, la motivació, el plaer, la 
curiositat... en el naixement s’introdueixen en el funcionament instintiu 
del nostre cervell i esdevenen fonamentals en qualsevol procés 
d’ensenyament- aprenentatge. 
 
És un científic envoltat de preguntes: Com aprenem? Com pensa un 
adolescent? Quina és la millor edat per començar amb un segon 
idioma? Per què la música, la plàstica i l'educació física són tan 
importants?... 
 

2/4 DE 6 de la tarda 

12 del migdia 

2/4 de 10 del matí 

 

 

 

 

 
Taller amb fruita per a 

nens i nenes 

 

A càrrec del :  ”Taller de lletres ” amb  
la Saray 
Lloc:  Menjador Escola 
Inscripcions a l’Ajuntament  
         

 

 

 

 

 
Festival Escola Música 
Municipal (Dalcroze) 

 

     

Les veus en concert  
Viatge auditiu pel S. XX Els alumnes de cant de l’Escola de Música 
Municipal i els alumnes del Centre Dalcroze de Lleida uneixen les seves 
veus per oferir un concert ben especial. 

 

 

 

 

 

Caminada 
 

A càrrec de:   U.E. Superbé  -  Caminada pels diferents llocs del terme 
d’un recorregut d’uns 12 kms, en acabar hi haurà un petit refrigeri, pels 
caminadors i caminadores.    
Sortida  davant de l’Ajuntament  
 

Diumenge, 28 Abril 

Divendres, 26 d’Abril 

Dissabte, 27 Abril 



6 de la tarda 

5 de la tarda 

5 de la tarda 

 
 

Pel·lícula  

Robin Hood (Entrada Gratuïta) 

Lloc:  Sala Teatre  

  

 

 

 

 

 

Taller de pastissos  

  
 
A càrrec de: Rouyat Ben-Hommane el 
Qarbadani  
 
Lloc:  Menjador escola 

Inscripció a l’Ajuntament fins el dia 24 d’abril.  
 
 
 

 

 

 

 

 
Espectacle amb Fauna Salvatge   

 
A càrrec de: Zoo Pirineus 
Lloc: Sala Teatre 
 
• Zoo ve a casa nostra a 

Artesa de Lleida.  

• Una activitat  perfecta per despertar 
l‘interès del públic assistent. 

• El contacte amb els animals és una 
experiència profunda i deixa un rècord durador. 

Dilluns, 29 Abril 

Dimarts, 30 Abril 
7 de la tarda 

 

• Activitat desenvolupada amb la col·laboració del Departament d e 
Polítiques Mediambientals de GENCAT.  

• S’explica les normes de l’activitat i  començarà l’exhibició de vol. 
Al final de l'exhibició hi ha un torn per fer preguntes. 

• ANIMALS: Mussol banyut / Mussol comú / Òliba / Gamarús / Duc / 
Geneta / Fura / Xot 

 

• Contingut de l’activitat: 

– Observació 
– Caracterització dels sers vius: 
Nutrició, relació i reproducció. 
– Animals del nostre entorn – 
Classificació segons diferents 
criteris observables. 
– Responsabilitat cap els 
animals. 
– Característiques i 
comportaments dels animals per 
adaptar-se al medi. 

     

 

 

Xerrada “conviure amb 
l'esclerosis múltiple”  

 

Lloc:  Sala de plens Ajuntament. 

A càrrec de :  MÒNICA NIEVES, 
directora i neuropsicòloga del 
Centre Neurorehabilitador Miquel  

Martí i Pol de la Fundació Esclerosi 
Múltiple.  

 

 

 

 

 

 



6 de la tarda 

9 a 11del mati 

11 del MATí 

 

 

 

 

 

Spinning  

 

Coordinat per: Artesa Gym 

Lloc: Sala Teatre 

 

Pel·lícula 

Bohemian Rhapsody   

(Entrada Gratuïta) 

Lloc:  Sala Teatre  
 
 
 

 
 

 

 

 

 

Exhibició d’Animals cuidadors 
de persones 

A càrrec de :  l’associació ILERKAN. Per a tots els públics i especialment 

pels nens.  

Lloc:  Escola 

 

L’Associació Ilerkan està formada per un equip multidisciplinari de 
professionals de l’àmbit sanitari, educatiu i social que s’han format com a 
tècnics i experts en Intervencions Assistides amb Animals (IAA), 
concretament amb gossos, treballem sempre en equip i en xarxa. 
 

Dimecres, 1 Maig 

Dijous, 2 de Maig 

2/4 de 7 de la tarda 

8 de la tarda 

2/4 de 8 de la tarda 

8 de la tarda 
Xerrada “Endreça la teva vida 
amb hàbit saludable” 

 
A càrrec de: Professionals Atelier narratiu (duració 1 hora). 

Lloc:  Sala de Plens Ajuntament. 
 
 

 
 

 
Taller de Risoteràpia  
 

A càrrec de : Dúnia Carulla 

Lloc:  Sala de plens de l’Ajuntament 

 
Un taller per desconnectar, on profunditzaràs amb tu mateix i connectaràs amb la 
teva capacitat de sentir i de connectar amb les teves emocions a través de 
l’expressió corporal, música, joc teatral...creant un espai on el riure serà el resultat 
per sentir-te millor. 

 
Concert de l’Intèrpret 

 

Concert de l’Orquestra Simfònica de l’Intèrpret. 

Lloc:  Sala del Teatre 

 
 
Masterclass de Zumba 
 

A càrrec de :  de Josep Rebull 

Lloc: Pavelló 

 

 

 

 

Divendres, 3 Maig 



10 de la nit 

7 de la tarda 

A continuació 

A continuació 

nit 

 

 
 
Berenar Popular  
 

Lloc:  Plaça Albízies 

                                                          
 

 

 

Sortida itinerant de l’obra de 
teatre “WITCHIN”  

 

Desde la plaça Albizies pels carrers del 
Poble 
Kabitha, Kena i Kibby són tres bruixes 
que s’han cansat de ser esclaves de la 
figura autoritària que les oprimeix: 
Makkú, un gat de grans dimensions 
que sempre se’n surt amb la seva.  
 

 
Actuació del Pardal 
Roquer, versió acústica 

Lloc:  Sala teatre 
 
Autor i compositor del nostre himne, "Soc de 
l'Oest".  

 
Actuació musical, pel duet 
format per Gemma Olomí i 
Raquel Herrera  
 
 

Dissabte, 4 Maig 

2/4 de l’1 del migdia  

11 del matí 

2 de la tarda 

 
 

 

 

 

Caramelles - Coral de Juneda 
 

Caramelles en homenatge a Camil Bonet 
 

Carrers del recorregut :  

Inici al c. Gallart:        11:00h. 

Plaça de l’Església:     11:15h.  

Plaça Major:                11:30h. 

c. Sant Ramon:           11:45h.  

c. Hortes:                     12:00h. 

Plaça Albízies:             12:15h. 

Pavelló:                        12:30h. 

 

 

 

Sardanes  
 

Ballada de Sardanes amb la: 

Cobla Contemporània 

Lloc:  Pavelló 
 

 
  Dinar popular   

 
Lloc:  Sala teatre 
 
Per tothom que vulgui compartir el dinar amb 
els sardanistes. 
Per apuntar-se al dinar podeu anar a les 
oficines de LA CAIXA o BBVA pel preu de 11 
euros i recollir el tiquet a les oficines 
municipals, fins el dia 2 de maig. 

 

Diumenge, 5 Maig 



6 de la tarda 

¾ de 5 de la tarda 

 

Rebuda “ULTRA 
CLEAN MARATHON”   

 
Hora :  ¾ de 5 de la tarda 
Lloc: Davant de la Sala del Teatre 
 
 
La segona edició de la “Ultra Clean Marathon” enguany ens passa la 1a 
edició per la nostra població, on ciclistes  faran una ruta circular que 
transcorrerà 700 km per zones d’alt valor paisatgístic i natural de 
Catalunya. 

 

Pel·lícula de cine mut   

A càrrec de:   

Carles Robert, pianista     i    Miquel Àngel Marín , clarinet 

 

 

 

 

Posen música a la pel.lícula “ The Cameraman”  de Buster Keaton 

 

 

 

UNA JOIA DEL CINEMA MUT... DIVERTIDÍSSIMA!! 

L'última pel.lícula muda d'en Buster Keaton és també el primer film que va realitzar 
per a l’MGM. Durant anys, aquesta companyia va fer servir The Cameraman, amb 
tocs de romanticisme i escenes absolutament delirants 
En Luke Shannon és un fotògraf que treballa pels carrers de Nova York acompanyat d’un 
mico petit. S’enamora d’una telefonista d’una companyia de noticiaris cinematogràfics i, 
per estar--‐hi a prop, es converteix en operador de cinema, cercant amb la seva càmera 
una bona notícia. 
Apta per a tots els públics 

Direcció: Edward Sedgwick          Any: 1928 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

                  

AJUNTAMENT ARTESA DE LLEIDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CULTURA I FESTES 



    

 
 
SALUTACIÓ 

 

La Primavera ja és aquí…i la nostra Setmana 
Cultural també!!! 

Estem molt contents que un any més podem 
gaudir de una altra Setmana Cultural al nostre 
poble, ARTESA DE LLEIDA.  

Amb tot el nostre apreci i respecte, us hem 
preparat tallers, xerrades, música, esport...i 
moltes coses més!!! 

Esperem que gaudiu d’una molt bona setmana 
i que hi participeu amb tot allò que us pugui 
resultar interessant i us vingui de gust. 

Us hi esperem a tots/es!!! 

Una abraçada 
 

Joan i Yolanda 
Regidors de Cultura 
 

 

 

 

 

 

 



2/4 de 7 de la 

tarda 

 
 

 

 

Conferència del Dr. David 

Bueno i Torrens 
 
"El cervell aprenent: Què ens diu la neurociència s obre l'educació". 
 
Lloc:  Sala Teatre  

Preu:  Anticipada: 3€ fins al dia 16 d’abril 
Taquilla: 5€ 

Per poder assistir a la conferència cal fer prèviament la inscripció 
omplint el següent formulari: 

El codi Qr us porta al formulari. 

 
 
 

 

 

O bé cliqueu en aquest enllaç per anar al formulari: 

https://goo.gl/forms/mcoR6j9dn0yZrsn22 

 
 
Què és la neurociència? La neurociència ens ha permès entendre 
com funciona el cervell en molts aspectes del nostre dia a dia, un 
d’aquests és l’aprenentatge. Les emocions, la motivació, el plaer, la 
curiositat... en el naixement s’introdueixen en el funcionament instintiu 
del nostre cervell i esdevenen fonamentals en qualsevol procés 
d’ensenyament- aprenentatge. 
 
És un científic envoltat de preguntes: Com aprenem? Com pensa un 
adolescent? Quina és la millor edat per començar amb un segon 
idioma? Per què la música, la plàstica i l'educació física són tan 
importants?... 
 

2/4 DE 6 de la tarda 

12 del migdia 

2/4 de 10 del matí 

 

 

 

 

 
Taller amb fruita per a 

nens i nenes 

 

A càrrec del :  ”Taller de lletres ” amb  
la Saray 
Lloc:  Menjador Escola 
Inscripcions a l’Ajuntament  
         

 

 

 

 

 
Festival Escola Música 
Municipal (Dalcroze) 

 

     

Les veus en concert  
Viatge auditiu pel S. XX Els alumnes de cant de l’Escola de Música 
Municipal i els alumnes del Centre Dalcroze de Lleida uneixen les seves 
veus per oferir un concert ben especial. 

 

 

 

 

 

Caminada 
 

A càrrec de:   U.E. Superbé  -  Caminada pels diferents llocs del terme 
d’un recorregut d’uns 12 kms, en acabar hi haurà un petit refrigeri, pels 
caminadors i caminadores.    
Sortida  davant de l’Ajuntament  
 

Diumenge, 28 Abril 

Divendres, 26 d’Abril 

Dissabte, 27 Abril 



6 de la tarda 

5 de la tarda 

5 de la tarda 

 
 

Pel·lícula  

Robin Hood (Entrada Gratuïta) 

Lloc:  Sala Teatre  

  

 

 

 

 

 

Taller de pastissos  

  
 
A càrrec de: Rouyat Ben-Hommane el 
Qarbadani  
 
Lloc:  Menjador escola 

Inscripció a l’Ajuntament fins el dia 24 d’abril.  
 
 
 

 

 

 

 

 
Espectacle amb Fauna Salvatge   

 
A càrrec de: Zoo Pirineus 
Lloc: Sala Teatre 
 
• Zoo ve a casa nostra a 

Artesa de Lleida.  

• Una activitat  perfecta per despertar 
l‘interès del públic assistent. 

• El contacte amb els animals és una 
experiència profunda i deixa un rècord durador. 

Dilluns, 29 Abril 

Dimarts, 30 Abril 
7 de la tarda 

 

• Activitat desenvolupada amb la col·laboració del Departament d e 
Polítiques Mediambientals de GENCAT.  

• S’explica les normes de l’activitat i  començarà l’exhibició de vol. 
Al final de l'exhibició hi ha un torn per fer preguntes. 

• ANIMALS: Mussol banyut / Mussol comú / Òliba / Gamarús / Duc / 
Geneta / Fura / Xot 

 

• Contingut de l’activitat: 

– Observació 
– Caracterització dels sers vius: 
Nutrició, relació i reproducció. 
– Animals del nostre entorn – 
Classificació segons diferents 
criteris observables. 
– Responsabilitat cap els 
animals. 
– Característiques i 
comportaments dels animals per 
adaptar-se al medi. 

     

 

 

Xerrada “conviure amb 
l'esclerosis múltiple”  

 

Lloc:  Sala de plens Ajuntament. 

A càrrec de :  MÒNICA NIEVES, 
directora i neuropsicòloga del 
Centre Neurorehabilitador Miquel  

Martí i Pol de la Fundació Esclerosi 
Múltiple.  

 

 

 

 

 

 



6 de la tarda 

9 a 11del mati 

11 del MATí 

 

 

 

 

 

Spinning  

 

Coordinat per: Artesa Gym 

Lloc: Sala Teatre 

 

Pel·lícula 

Bohemian Rhapsody   

(Entrada Gratuïta) 

Lloc:  Sala Teatre  
 
 
 

 
 

 

 

 

 

Exhibició d’Animals cuidadors 
de persones 

A càrrec de :  l’associació ILERKAN. Per a tots els públics i especialment 

pels nens.  

Lloc:  Escola 

 

L’Associació Ilerkan està formada per un equip multidisciplinari de 
professionals de l’àmbit sanitari, educatiu i social que s’han format com a 
tècnics i experts en Intervencions Assistides amb Animals (IAA), 
concretament amb gossos, treballem sempre en equip i en xarxa. 
 

Dimecres, 1 Maig 

Dijous, 2 de Maig 

2/4 de 7 de la tarda 

8 de la tarda 

2/4 de 8 de la tarda 

8 de la tarda 
Xerrada “Endreça la teva vida 
amb hàbit saludable” 

 
A càrrec de: Professionals Atelier narratiu (duració 1 hora). 

Lloc:  Sala de Plens Ajuntament. 
 
 

 
 

 
Taller de Risoteràpia  
 

A càrrec de : Dúnia Carulla 

Lloc:  Sala de plens de l’Ajuntament 

 
Un taller per desconnectar, on profunditzaràs amb tu mateix i connectaràs amb la 
teva capacitat de sentir i de connectar amb les teves emocions a través de 
l’expressió corporal, música, joc teatral...creant un espai on el riure serà el resultat 
per sentir-te millor. 

 
Concert de l’Intèrpret 

 

Concert de l’Orquestra Simfònica de l’Intèrpret. 

Lloc:  Sala del Teatre 

 
 
Masterclass de Zumba 
 

A càrrec de :  de Josep Rebull 

Lloc: Pavelló 

 

 

 

 

Divendres, 3 Maig 



10 de la nit 

7 de la tarda 

A continuació 

A continuació 

nit 

 

 
 
Berenar Popular  
 

Lloc:  Plaça Albízies 

                                                          
 

 

 

Sortida itinerant de l’obra de 
teatre “WITCHIN”  

 

Desde la plaça Albizies pels carrers del 
Poble 
Kabitha, Kena i Kibby són tres bruixes 
que s’han cansat de ser esclaves de la 
figura autoritària que les oprimeix: 
Makkú, un gat de grans dimensions 
que sempre se’n surt amb la seva.  
 

 
Actuació del Pardal 
Roquer, versió acústica 

Lloc:  Sala teatre 
 
Autor i compositor del nostre himne, "Soc de 
l'Oest".  

 
Actuació musical, pel duet 
format per Gemma Olomí i 
Raquel Herrera  
 
 

Dissabte, 4 Maig 

2/4 de l’1 del migdia  

11 del matí 

2 de la tarda 

 
 

 

 

 

Caramelles - Coral de Juneda 
 

Caramelles en homenatge a Camil Bonet 
 

Carrers del recorregut :  

Inici al c. Gallart:        11:00h. 

Plaça de l’Església:     11:15h.  

Plaça Major:                11:30h. 

c. Sant Ramon:           11:45h.  

c. Hortes:                     12:00h. 

Plaça Albízies:             12:15h. 

Pavelló:                        12:30h. 

 

 

 

Sardanes  
 

Ballada de Sardanes amb la: 

Cobla Contemporània 

Lloc:  Pavelló 
 

 
  Dinar popular   

 
Lloc:  Sala teatre 
 
Per tothom que vulgui compartir el dinar amb 
els sardanistes. 
Per apuntar-se al dinar podeu anar a les 
oficines de LA CAIXA o BBVA pel preu de 11 
euros i recollir el tiquet a les oficines 
municipals, fins el dia 2 de maig. 

 

Diumenge, 5 Maig 



6 de la tarda 

¾ de 5 de la tarda 

 

Rebuda “ULTRA 
CLEAN MARATHON”   

 
Hora :  ¾ de 5 de la tarda 
Lloc: Davant de la Sala del Teatre 
 
 
La segona edició de la “Ultra Clean Marathon” enguany ens passa la 1a 
edició per la nostra població, on ciclistes  faran una ruta circular que 
transcorrerà 700 km per zones d’alt valor paisatgístic i natural de 
Catalunya. 

 

Pel·lícula de cine mut   

A càrrec de:   

Carles Robert, pianista     i    Miquel Àngel Marín , clarinet 

 

 

 

 

Posen música a la pel.lícula “ The Cameraman”  de Buster Keaton 

 

 

 

UNA JOIA DEL CINEMA MUT... DIVERTIDÍSSIMA!! 

L'última pel.lícula muda d'en Buster Keaton és també el primer film que va realitzar 
per a l’MGM. Durant anys, aquesta companyia va fer servir The Cameraman, amb 
tocs de romanticisme i escenes absolutament delirants 
En Luke Shannon és un fotògraf que treballa pels carrers de Nova York acompanyat d’un 
mico petit. S’enamora d’una telefonista d’una companyia de noticiaris cinematogràfics i, 
per estar--‐hi a prop, es converteix en operador de cinema, cercant amb la seva càmera 
una bona notícia. 
Apta per a tots els públics 

Direcció: Edward Sedgwick          Any: 1928 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

                  

AJUNTAMENT ARTESA DE LLEIDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CULTURA I FESTES 



    

 
 
SALUTACIÓ 

 

La Primavera ja és aquí…i la nostra Setmana 
Cultural també!!! 

Estem molt contents que un any més podem 
gaudir de una altra Setmana Cultural al nostre 
poble, ARTESA DE LLEIDA.  

Amb tot el nostre apreci i respecte, us hem 
preparat tallers, xerrades, música, esport...i 
moltes coses més!!! 

Esperem que gaudiu d’una molt bona setmana 
i que hi participeu amb tot allò que us pugui 
resultar interessant i us vingui de gust. 

Us hi esperem a tots/es!!! 

Una abraçada 
 

Joan i Yolanda 
Regidors de Cultura 
 

 

 

 

 

 

 



2/4 de 7 de la 

tarda 

 
 

 

 

Conferència del Dr. David 

Bueno i Torrens 
 
"El cervell aprenent: Què ens diu la neurociència s obre l'educació". 
 
Lloc:  Sala Teatre  

Preu:  Anticipada: 3€ fins al dia 16 d’abril 
Taquilla: 5€ 

Per poder assistir a la conferència cal fer prèviament la inscripció 
omplint el següent formulari: 

El codi Qr us porta al formulari. 

 
 
 

 

 

O bé cliqueu en aquest enllaç per anar al formulari: 

https://goo.gl/forms/mcoR6j9dn0yZrsn22 

 
 
Què és la neurociència? La neurociència ens ha permès entendre 
com funciona el cervell en molts aspectes del nostre dia a dia, un 
d’aquests és l’aprenentatge. Les emocions, la motivació, el plaer, la 
curiositat... en el naixement s’introdueixen en el funcionament instintiu 
del nostre cervell i esdevenen fonamentals en qualsevol procés 
d’ensenyament- aprenentatge. 
 
És un científic envoltat de preguntes: Com aprenem? Com pensa un 
adolescent? Quina és la millor edat per començar amb un segon 
idioma? Per què la música, la plàstica i l'educació física són tan 
importants?... 
 

2/4 DE 6 de la tarda 

12 del migdia 

2/4 de 10 del matí 

 

 

 

 

 
Taller amb fruita per a 

nens i nenes 

 

A càrrec del :  ”Taller de lletres ” amb  
la Saray 
Lloc:  Menjador Escola 
Inscripcions a l’Ajuntament  
         

 

 

 

 

 
Festival Escola Música 
Municipal (Dalcroze) 

 

     

Les veus en concert  
Viatge auditiu pel S. XX Els alumnes de cant de l’Escola de Música 
Municipal i els alumnes del Centre Dalcroze de Lleida uneixen les seves 
veus per oferir un concert ben especial. 

 

 

 

 

 

Caminada 
 

A càrrec de:   U.E. Superbé  -  Caminada pels diferents llocs del terme 
d’un recorregut d’uns 12 kms, en acabar hi haurà un petit refrigeri, pels 
caminadors i caminadores.    
Sortida  davant de l’Ajuntament  
 

Diumenge, 28 Abril 

Divendres, 26 d’Abril 

Dissabte, 27 Abril 



6 de la tarda 

5 de la tarda 

5 de la tarda 

 
 

Pel·lícula  

Robin Hood (Entrada Gratuïta) 

Lloc:  Sala Teatre  

  

 

 

 

 

 

Taller de pastissos  

  
 
A càrrec de: Rouyat Ben-Hommane el 
Qarbadani  
 
Lloc:  Menjador escola 

Inscripció a l’Ajuntament fins el dia 24 d’abril.  
 
 
 

 

 

 

 

 
Espectacle amb Fauna Salvatge   

 
A càrrec de: Zoo Pirineus 
Lloc: Sala Teatre 
 
• Zoo ve a casa nostra a 

Artesa de Lleida.  

• Una activitat  perfecta per despertar 
l‘interès del públic assistent. 

• El contacte amb els animals és una 
experiència profunda i deixa un rècord durador. 

Dilluns, 29 Abril 

Dimarts, 30 Abril 
7 de la tarda 

 

• Activitat desenvolupada amb la col·laboració del Departament d e 
Polítiques Mediambientals de GENCAT.  

• S’explica les normes de l’activitat i  començarà l’exhibició de vol. 
Al final de l'exhibició hi ha un torn per fer preguntes. 

• ANIMALS: Mussol banyut / Mussol comú / Òliba / Gamarús / Duc / 
Geneta / Fura / Xot 

 

• Contingut de l’activitat: 

– Observació 
– Caracterització dels sers vius: 
Nutrició, relació i reproducció. 
– Animals del nostre entorn – 
Classificació segons diferents 
criteris observables. 
– Responsabilitat cap els 
animals. 
– Característiques i 
comportaments dels animals per 
adaptar-se al medi. 

     

 

 

Xerrada “conviure amb 
l'esclerosis múltiple”  

 

Lloc:  Sala de plens Ajuntament. 

A càrrec de :  MÒNICA NIEVES, 
directora i neuropsicòloga del 
Centre Neurorehabilitador Miquel  

Martí i Pol de la Fundació Esclerosi 
Múltiple.  

 

 

 

 

 

 



6 de la tarda 

9 a 11del mati 

11 del MATí 

 

 

 

 

 

Spinning  

 

Coordinat per: Artesa Gym 

Lloc: Sala Teatre 

 

Pel·lícula 

Bohemian Rhapsody   

(Entrada Gratuïta) 

Lloc:  Sala Teatre  
 
 
 

 
 

 

 

 

 

Exhibició d’Animals cuidadors 
de persones 

A càrrec de :  l’associació ILERKAN. Per a tots els públics i especialment 

pels nens.  

Lloc:  Escola 

 

L’Associació Ilerkan està formada per un equip multidisciplinari de 
professionals de l’àmbit sanitari, educatiu i social que s’han format com a 
tècnics i experts en Intervencions Assistides amb Animals (IAA), 
concretament amb gossos, treballem sempre en equip i en xarxa. 
 

Dimecres, 1 Maig 

Dijous, 2 de Maig 

2/4 de 7 de la tarda 

8 de la tarda 

2/4 de 8 de la tarda 

8 de la tarda 
Xerrada “Endreça la teva vida 
amb hàbit saludable” 

 
A càrrec de: Professionals Atelier narratiu (duració 1 hora). 

Lloc:  Sala de Plens Ajuntament. 
 
 

 
 

 
Taller de Risoteràpia  
 

A càrrec de : Dúnia Carulla 

Lloc:  Sala de plens de l’Ajuntament 

 
Un taller per desconnectar, on profunditzaràs amb tu mateix i connectaràs amb la 
teva capacitat de sentir i de connectar amb les teves emocions a través de 
l’expressió corporal, música, joc teatral...creant un espai on el riure serà el resultat 
per sentir-te millor. 

 
Concert de l’Intèrpret 

 

Concert de l’Orquestra Simfònica de l’Intèrpret. 

Lloc:  Sala del Teatre 

 
 
Masterclass de Zumba 
 

A càrrec de :  de Josep Rebull 

Lloc: Pavelló 

 

 

 

 

Divendres, 3 Maig 



10 de la nit 

7 de la tarda 

A continuació 

A continuació 

nit 

 

 
 
Berenar Popular  
 

Lloc:  Plaça Albízies 

                                                          
 

 

 

Sortida itinerant de l’obra de 
teatre “WITCHIN”  

 

Desde la plaça Albizies pels carrers del 
Poble 
Kabitha, Kena i Kibby són tres bruixes 
que s’han cansat de ser esclaves de la 
figura autoritària que les oprimeix: 
Makkú, un gat de grans dimensions 
que sempre se’n surt amb la seva.  
 

 
Actuació del Pardal 
Roquer, versió acústica 

Lloc:  Sala teatre 
 
Autor i compositor del nostre himne, "Soc de 
l'Oest".  

 
Actuació musical, pel duet 
format per Gemma Olomí i 
Raquel Herrera  
 
 

Dissabte, 4 Maig 

2/4 de l’1 del migdia  

11 del matí 

2 de la tarda 

 
 

 

 

 

Caramelles - Coral de Juneda 
 

Caramelles en homenatge a Camil Bonet 
 

Carrers del recorregut :  

Inici al c. Gallart:        11:00h. 

Plaça de l’Església:     11:15h.  

Plaça Major:                11:30h. 

c. Sant Ramon:           11:45h.  

c. Hortes:                     12:00h. 

Plaça Albízies:             12:15h. 

Pavelló:                        12:30h. 

 

 

 

Sardanes  
 

Ballada de Sardanes amb la: 

Cobla Contemporània 

Lloc:  Pavelló 
 

 
  Dinar popular   

 
Lloc:  Sala teatre 
 
Per tothom que vulgui compartir el dinar amb 
els sardanistes. 
Per apuntar-se al dinar podeu anar a les 
oficines de LA CAIXA o BBVA pel preu de 11 
euros i recollir el tiquet a les oficines 
municipals, fins el dia 2 de maig. 

 

Diumenge, 5 Maig 



6 de la tarda 

¾ de 5 de la tarda 

 

Rebuda “ULTRA 
CLEAN MARATHON”   

 
Hora :  ¾ de 5 de la tarda 
Lloc: Davant de la Sala del Teatre 
 
 
La segona edició de la “Ultra Clean Marathon” enguany ens passa la 1a 
edició per la nostra població, on ciclistes  faran una ruta circular que 
transcorrerà 700 km per zones d’alt valor paisatgístic i natural de 
Catalunya. 

 

Pel·lícula de cine mut   

A càrrec de:   

Carles Robert, pianista     i    Miquel Àngel Marín , clarinet 

 

 

 

 

Posen música a la pel.lícula “ The Cameraman”  de Buster Keaton 

 

 

 

UNA JOIA DEL CINEMA MUT... DIVERTIDÍSSIMA!! 

L'última pel.lícula muda d'en Buster Keaton és també el primer film que va realitzar 
per a l’MGM. Durant anys, aquesta companyia va fer servir The Cameraman, amb 
tocs de romanticisme i escenes absolutament delirants 
En Luke Shannon és un fotògraf que treballa pels carrers de Nova York acompanyat d’un 
mico petit. S’enamora d’una telefonista d’una companyia de noticiaris cinematogràfics i, 
per estar--‐hi a prop, es converteix en operador de cinema, cercant amb la seva càmera 
una bona notícia. 
Apta per a tots els públics 

Direcció: Edward Sedgwick          Any: 1928 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

                  

AJUNTAMENT ARTESA DE LLEIDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CULTURA I FESTES 



    

 
 
SALUTACIÓ 

 

La Primavera ja és aquí…i la nostra Setmana 
Cultural també!!! 

Estem molt contents que un any més podem 
gaudir de una altra Setmana Cultural al nostre 
poble, ARTESA DE LLEIDA.  

Amb tot el nostre apreci i respecte, us hem 
preparat tallers, xerrades, música, esport...i 
moltes coses més!!! 

Esperem que gaudiu d’una molt bona setmana 
i que hi participeu amb tot allò que us pugui 
resultar interessant i us vingui de gust. 

Us hi esperem a tots/es!!! 

Una abraçada 
 

Joan i Yolanda 
Regidors de Cultura 
 

 

 

 

 

 

 



2/4 de 7 de la 

tarda 

 
 

 

 

Conferència del Dr. David 

Bueno i Torrens 
 
"El cervell aprenent: Què ens diu la neurociència s obre l'educació". 
 
Lloc:  Sala Teatre  

Preu:  Anticipada: 3€ fins al dia 16 d’abril 
Taquilla: 5€ 

Per poder assistir a la conferència cal fer prèviament la inscripció 
omplint el següent formulari: 

El codi Qr us porta al formulari. 

 
 
 

 

 

O bé cliqueu en aquest enllaç per anar al formulari: 

https://goo.gl/forms/mcoR6j9dn0yZrsn22 

 
 
Què és la neurociència? La neurociència ens ha permès entendre 
com funciona el cervell en molts aspectes del nostre dia a dia, un 
d’aquests és l’aprenentatge. Les emocions, la motivació, el plaer, la 
curiositat... en el naixement s’introdueixen en el funcionament instintiu 
del nostre cervell i esdevenen fonamentals en qualsevol procés 
d’ensenyament- aprenentatge. 
 
És un científic envoltat de preguntes: Com aprenem? Com pensa un 
adolescent? Quina és la millor edat per començar amb un segon 
idioma? Per què la música, la plàstica i l'educació física són tan 
importants?... 
 

2/4 DE 6 de la tarda 

12 del migdia 

2/4 de 10 del matí 

 

 

 

 

 
Taller amb fruita per a 

nens i nenes 

 

A càrrec del :  ”Taller de lletres ” amb  
la Saray 
Lloc:  Menjador Escola 
Inscripcions a l’Ajuntament  
         

 

 

 

 

 
Festival Escola Música 
Municipal (Dalcroze) 

 

     

Les veus en concert  
Viatge auditiu pel S. XX Els alumnes de cant de l’Escola de Música 
Municipal i els alumnes del Centre Dalcroze de Lleida uneixen les seves 
veus per oferir un concert ben especial. 

 

 

 

 

 

Caminada 
 

A càrrec de:   U.E. Superbé  -  Caminada pels diferents llocs del terme 
d’un recorregut d’uns 12 kms, en acabar hi haurà un petit refrigeri, pels 
caminadors i caminadores.    
Sortida  davant de l’Ajuntament  
 

Diumenge, 28 Abril 

Divendres, 26 d’Abril 

Dissabte, 27 Abril 



6 de la tarda 

5 de la tarda 

5 de la tarda 

 
 

Pel·lícula  

Robin Hood (Entrada Gratuïta) 

Lloc:  Sala Teatre  

  

 

 

 

 

 

Taller de pastissos  

  
 
A càrrec de: Rouyat Ben-Hommane el 
Qarbadani  
 
Lloc:  Menjador escola 

Inscripció a l’Ajuntament fins el dia 24 d’abril.  
 
 
 

 

 

 

 

 
Espectacle amb Fauna Salvatge   

 
A càrrec de: Zoo Pirineus 
Lloc: Sala Teatre 
 
• Zoo ve a casa nostra a 

Artesa de Lleida.  

• Una activitat  perfecta per despertar 
l‘interès del públic assistent. 

• El contacte amb els animals és una 
experiència profunda i deixa un rècord durador. 

Dilluns, 29 Abril 

Dimarts, 30 Abril 
7 de la tarda 

 

• Activitat desenvolupada amb la col·laboració del Departament d e 
Polítiques Mediambientals de GENCAT.  

• S’explica les normes de l’activitat i  començarà l’exhibició de vol. 
Al final de l'exhibició hi ha un torn per fer preguntes. 

• ANIMALS: Mussol banyut / Mussol comú / Òliba / Gamarús / Duc / 
Geneta / Fura / Xot 

 

• Contingut de l’activitat: 

– Observació 
– Caracterització dels sers vius: 
Nutrició, relació i reproducció. 
– Animals del nostre entorn – 
Classificació segons diferents 
criteris observables. 
– Responsabilitat cap els 
animals. 
– Característiques i 
comportaments dels animals per 
adaptar-se al medi. 

     

 

 

Xerrada “conviure amb 
l'esclerosis múltiple”  

 

Lloc:  Sala de plens Ajuntament. 

A càrrec de :  MÒNICA NIEVES, 
directora i neuropsicòloga del 
Centre Neurorehabilitador Miquel  

Martí i Pol de la Fundació Esclerosi 
Múltiple.  

 

 

 

 

 

 



6 de la tarda 

9 a 11del mati 

11 del MATí 

 

 

 

 

 

Spinning  

 

Coordinat per: Artesa Gym 

Lloc: Sala Teatre 

 

Pel·lícula 

Bohemian Rhapsody   

(Entrada Gratuïta) 

Lloc:  Sala Teatre  
 
 
 

 
 

 

 

 

 

Exhibició d’Animals cuidadors 
de persones 

A càrrec de :  l’associació ILERKAN. Per a tots els públics i especialment 

pels nens.  

Lloc:  Escola 

 

L’Associació Ilerkan està formada per un equip multidisciplinari de 
professionals de l’àmbit sanitari, educatiu i social que s’han format com a 
tècnics i experts en Intervencions Assistides amb Animals (IAA), 
concretament amb gossos, treballem sempre en equip i en xarxa. 
 

Dimecres, 1 Maig 

Dijous, 2 de Maig 

2/4 de 7 de la tarda 

8 de la tarda 

2/4 de 8 de la tarda 

8 de la tarda 
Xerrada “Endreça la teva vida 
amb hàbit saludable” 

 
A càrrec de: Professionals Atelier narratiu (duració 1 hora). 

Lloc:  Sala de Plens Ajuntament. 
 
 

 
 

 
Taller de Risoteràpia  
 

A càrrec de : Dúnia Carulla 

Lloc:  Sala de plens de l’Ajuntament 

 
Un taller per desconnectar, on profunditzaràs amb tu mateix i connectaràs amb la 
teva capacitat de sentir i de connectar amb les teves emocions a través de 
l’expressió corporal, música, joc teatral...creant un espai on el riure serà el resultat 
per sentir-te millor. 

 
Concert de l’Intèrpret 

 

Concert de l’Orquestra Simfònica de l’Intèrpret. 

Lloc:  Sala del Teatre 

 
 
Masterclass de Zumba 
 

A càrrec de :  de Josep Rebull 

Lloc: Pavelló 

 

 

 

 

Divendres, 3 Maig 



10 de la nit 

7 de la tarda 

A continuació 

A continuació 

nit 

 

 
 
Berenar Popular  
 

Lloc:  Plaça Albízies 

                                                          
 

 

 

Sortida itinerant de l’obra de 
teatre “WITCHIN”  

 

Desde la plaça Albizies pels carrers del 
Poble 
Kabitha, Kena i Kibby són tres bruixes 
que s’han cansat de ser esclaves de la 
figura autoritària que les oprimeix: 
Makkú, un gat de grans dimensions 
que sempre se’n surt amb la seva.  
 

 
Actuació del Pardal 
Roquer, versió acústica 

Lloc:  Sala teatre 
 
Autor i compositor del nostre himne, "Soc de 
l'Oest".  

 
Actuació musical, pel duet 
format per Gemma Olomí i 
Raquel Herrera  
 
 

Dissabte, 4 Maig 

2/4 de l’1 del migdia  

11 del matí 

2 de la tarda 

 
 

 

 

 

Caramelles - Coral de Juneda 
 

Caramelles en homenatge a Camil Bonet 
 

Carrers del recorregut :  

Inici al c. Gallart:        11:00h. 

Plaça de l’Església:     11:15h.  

Plaça Major:                11:30h. 

c. Sant Ramon:           11:45h.  

c. Hortes:                     12:00h. 

Plaça Albízies:             12:15h. 

Pavelló:                        12:30h. 

 

 

 

Sardanes  
 

Ballada de Sardanes amb la: 

Cobla Contemporània 

Lloc:  Pavelló 
 

 
  Dinar popular   

 
Lloc:  Sala teatre 
 
Per tothom que vulgui compartir el dinar amb 
els sardanistes. 
Per apuntar-se al dinar podeu anar a les 
oficines de LA CAIXA o BBVA pel preu de 11 
euros i recollir el tiquet a les oficines 
municipals, fins el dia 2 de maig. 

 

Diumenge, 5 Maig 



6 de la tarda 

¾ de 5 de la tarda 

 

Rebuda “ULTRA 
CLEAN MARATHON”   

 
Hora :  ¾ de 5 de la tarda 
Lloc: Davant de la Sala del Teatre 
 
 
La segona edició de la “Ultra Clean Marathon” enguany ens passa la 1a 
edició per la nostra població, on ciclistes  faran una ruta circular que 
transcorrerà 700 km per zones d’alt valor paisatgístic i natural de 
Catalunya. 

 

Pel·lícula de cine mut   

A càrrec de:   

Carles Robert, pianista     i    Miquel Àngel Marín , clarinet 

 

 

 

 

Posen música a la pel.lícula “ The Cameraman”  de Buster Keaton 

 

 

 

UNA JOIA DEL CINEMA MUT... DIVERTIDÍSSIMA!! 

L'última pel.lícula muda d'en Buster Keaton és també el primer film que va realitzar 
per a l’MGM. Durant anys, aquesta companyia va fer servir The Cameraman, amb 
tocs de romanticisme i escenes absolutament delirants 
En Luke Shannon és un fotògraf que treballa pels carrers de Nova York acompanyat d’un 
mico petit. S’enamora d’una telefonista d’una companyia de noticiaris cinematogràfics i, 
per estar--‐hi a prop, es converteix en operador de cinema, cercant amb la seva càmera 
una bona notícia. 
Apta per a tots els públics 

Direcció: Edward Sedgwick          Any: 1928 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

                  

AJUNTAMENT ARTESA DE LLEIDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CULTURA I FESTES 



    

 
 
SALUTACIÓ 

 

La Primavera ja és aquí…i la nostra Setmana 
Cultural també!!! 

Estem molt contents que un any més podem 
gaudir de una altra Setmana Cultural al nostre 
poble, ARTESA DE LLEIDA.  

Amb tot el nostre apreci i respecte, us hem 
preparat tallers, xerrades, música, esport...i 
moltes coses més!!! 

Esperem que gaudiu d’una molt bona setmana 
i que hi participeu amb tot allò que us pugui 
resultar interessant i us vingui de gust. 

Us hi esperem a tots/es!!! 

Una abraçada 
 

Joan i Yolanda 
Regidors de Cultura 
 

 

 

 

 

 

 



2/4 de 7 de la 

tarda 

 
 

 

 

Conferència del Dr. David 

Bueno i Torrens 
 
"El cervell aprenent: Què ens diu la neurociència s obre l'educació". 
 
Lloc:  Sala Teatre  

Preu:  Anticipada: 3€ fins al dia 16 d’abril 
Taquilla: 5€ 

Per poder assistir a la conferència cal fer prèviament la inscripció 
omplint el següent formulari: 

El codi Qr us porta al formulari. 

 
 
 

 

 

O bé cliqueu en aquest enllaç per anar al formulari: 

https://goo.gl/forms/mcoR6j9dn0yZrsn22 

 
 
Què és la neurociència? La neurociència ens ha permès entendre 
com funciona el cervell en molts aspectes del nostre dia a dia, un 
d’aquests és l’aprenentatge. Les emocions, la motivació, el plaer, la 
curiositat... en el naixement s’introdueixen en el funcionament instintiu 
del nostre cervell i esdevenen fonamentals en qualsevol procés 
d’ensenyament- aprenentatge. 
 
És un científic envoltat de preguntes: Com aprenem? Com pensa un 
adolescent? Quina és la millor edat per començar amb un segon 
idioma? Per què la música, la plàstica i l'educació física són tan 
importants?... 
 

2/4 DE 6 de la tarda 

12 del migdia 

2/4 de 10 del matí 

 

 

 

 

 
Taller amb fruita per a 

nens i nenes 

 

A càrrec del :  ”Taller de lletres ” amb  
la Saray 
Lloc:  Menjador Escola 
Inscripcions a l’Ajuntament  
         

 

 

 

 

 
Festival Escola Música 
Municipal (Dalcroze) 

 

     

Les veus en concert  
Viatge auditiu pel S. XX Els alumnes de cant de l’Escola de Música 
Municipal i els alumnes del Centre Dalcroze de Lleida uneixen les seves 
veus per oferir un concert ben especial. 

 

 

 

 

 

Caminada 
 

A càrrec de:   U.E. Superbé  -  Caminada pels diferents llocs del terme 
d’un recorregut d’uns 12 kms, en acabar hi haurà un petit refrigeri, pels 
caminadors i caminadores.    
Sortida  davant de l’Ajuntament  
 

Diumenge, 28 Abril 

Divendres, 26 d’Abril 

Dissabte, 27 Abril 



6 de la tarda 

5 de la tarda 

5 de la tarda 

 
 

Pel·lícula  

Robin Hood (Entrada Gratuïta) 

Lloc:  Sala Teatre  

  

 

 

 

 

 

Taller de pastissos  

  
 
A càrrec de: Rouyat Ben-Hommane el 
Qarbadani  
 
Lloc:  Menjador escola 

Inscripció a l’Ajuntament fins el dia 24 d’abril.  
 
 
 

 

 

 

 

 
Espectacle amb Fauna Salvatge   

 
A càrrec de: Zoo Pirineus 
Lloc: Sala Teatre 
 
• Zoo ve a casa nostra a 

Artesa de Lleida.  

• Una activitat  perfecta per despertar 
l‘interès del públic assistent. 

• El contacte amb els animals és una 
experiència profunda i deixa un rècord durador. 

Dilluns, 29 Abril 

Dimarts, 30 Abril 
7 de la tarda 

 

• Activitat desenvolupada amb la col·laboració del Departament d e 
Polítiques Mediambientals de GENCAT.  

• S’explica les normes de l’activitat i  començarà l’exhibició de vol. 
Al final de l'exhibició hi ha un torn per fer preguntes. 

• ANIMALS: Mussol banyut / Mussol comú / Òliba / Gamarús / Duc / 
Geneta / Fura / Xot 

 

• Contingut de l’activitat: 

– Observació 
– Caracterització dels sers vius: 
Nutrició, relació i reproducció. 
– Animals del nostre entorn – 
Classificació segons diferents 
criteris observables. 
– Responsabilitat cap els 
animals. 
– Característiques i 
comportaments dels animals per 
adaptar-se al medi. 

     

 

 

Xerrada “conviure amb 
l'esclerosis múltiple”  

 

Lloc:  Sala de plens Ajuntament. 

A càrrec de :  MÒNICA NIEVES, 
directora i neuropsicòloga del 
Centre Neurorehabilitador Miquel  

Martí i Pol de la Fundació Esclerosi 
Múltiple.  

 

 

 

 

 

 



6 de la tarda 

9 a 11del mati 

11 del MATí 

 

 

 

 

 

Spinning  

 

Coordinat per: Artesa Gym 

Lloc: Sala Teatre 

 

Pel·lícula 

Bohemian Rhapsody   

(Entrada Gratuïta) 

Lloc:  Sala Teatre  
 
 
 

 
 

 

 

 

 

Exhibició d’Animals cuidadors 
de persones 

A càrrec de :  l’associació ILERKAN. Per a tots els públics i especialment 

pels nens.  

Lloc:  Escola 

 

L’Associació Ilerkan està formada per un equip multidisciplinari de 
professionals de l’àmbit sanitari, educatiu i social que s’han format com a 
tècnics i experts en Intervencions Assistides amb Animals (IAA), 
concretament amb gossos, treballem sempre en equip i en xarxa. 
 

Dimecres, 1 Maig 

Dijous, 2 de Maig 

2/4 de 7 de la tarda 

8 de la tarda 

2/4 de 8 de la tarda 

8 de la tarda 
Xerrada “Endreça la teva vida 
amb hàbit saludable” 

 
A càrrec de: Professionals Atelier narratiu (duració 1 hora). 

Lloc:  Sala de Plens Ajuntament. 
 
 

 
 

 
Taller de Risoteràpia  
 

A càrrec de : Dúnia Carulla 

Lloc:  Sala de plens de l’Ajuntament 

 
Un taller per desconnectar, on profunditzaràs amb tu mateix i connectaràs amb la 
teva capacitat de sentir i de connectar amb les teves emocions a través de 
l’expressió corporal, música, joc teatral...creant un espai on el riure serà el resultat 
per sentir-te millor. 

 
Concert de l’Intèrpret 

 

Concert de l’Orquestra Simfònica de l’Intèrpret. 

Lloc:  Sala del Teatre 

 
 
Masterclass de Zumba 
 

A càrrec de :  de Josep Rebull 

Lloc: Pavelló 

 

 

 

 

Divendres, 3 Maig 



10 de la nit 

7 de la tarda 

A continuació 

A continuació 

nit 

 

 
 
Berenar Popular  
 

Lloc:  Plaça Albízies 

                                                          
 

 

 

Sortida itinerant de l’obra de 
teatre “WITCHIN”  

 

Desde la plaça Albizies pels carrers del 
Poble 
Kabitha, Kena i Kibby són tres bruixes 
que s’han cansat de ser esclaves de la 
figura autoritària que les oprimeix: 
Makkú, un gat de grans dimensions 
que sempre se’n surt amb la seva.  
 

 
Actuació del Pardal 
Roquer, versió acústica 

Lloc:  Sala teatre 
 
Autor i compositor del nostre himne, "Soc de 
l'Oest".  

 
Actuació musical, pel duet 
format per Gemma Olomí i 
Raquel Herrera  
 
 

Dissabte, 4 Maig 

2/4 de l’1 del migdia  

11 del matí 

2 de la tarda 

 
 

 

 

 

Caramelles - Coral de Juneda 
 

Caramelles en homenatge a Camil Bonet 
 

Carrers del recorregut :  

Inici al c. Gallart:        11:00h. 

Plaça de l’Església:     11:15h.  

Plaça Major:                11:30h. 

c. Sant Ramon:           11:45h.  

c. Hortes:                     12:00h. 

Plaça Albízies:             12:15h. 

Pavelló:                        12:30h. 

 

 

 

Sardanes  
 

Ballada de Sardanes amb la: 

Cobla Contemporània 

Lloc:  Pavelló 
 

 
  Dinar popular   

 
Lloc:  Sala teatre 
 
Per tothom que vulgui compartir el dinar amb 
els sardanistes. 
Per apuntar-se al dinar podeu anar a les 
oficines de LA CAIXA o BBVA pel preu de 11 
euros i recollir el tiquet a les oficines 
municipals, fins el dia 2 de maig. 

 

Diumenge, 5 Maig 



6 de la tarda 

¾ de 5 de la tarda 

 

Rebuda “ULTRA 
CLEAN MARATHON”   

 
Hora :  ¾ de 5 de la tarda 
Lloc: Davant de la Sala del Teatre 
 
 
La segona edició de la “Ultra Clean Marathon” enguany ens passa la 1a 
edició per la nostra població, on ciclistes  faran una ruta circular que 
transcorrerà 700 km per zones d’alt valor paisatgístic i natural de 
Catalunya. 

 

Pel·lícula de cine mut   

A càrrec de:   

Carles Robert, pianista     i    Miquel Àngel Marín , clarinet 

 

 

 

 

Posen música a la pel.lícula “ The Cameraman”  de Buster Keaton 

 

 

 

UNA JOIA DEL CINEMA MUT... DIVERTIDÍSSIMA!! 

L'última pel.lícula muda d'en Buster Keaton és també el primer film que va realitzar 
per a l’MGM. Durant anys, aquesta companyia va fer servir The Cameraman, amb 
tocs de romanticisme i escenes absolutament delirants 
En Luke Shannon és un fotògraf que treballa pels carrers de Nova York acompanyat d’un 
mico petit. S’enamora d’una telefonista d’una companyia de noticiaris cinematogràfics i, 
per estar--‐hi a prop, es converteix en operador de cinema, cercant amb la seva càmera 
una bona notícia. 
Apta per a tots els públics 

Direcció: Edward Sedgwick          Any: 1928 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

                  

AJUNTAMENT ARTESA DE LLEIDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CULTURA I FESTES 



    

 
 
SALUTACIÓ 

 

La Primavera ja és aquí…i la nostra Setmana 
Cultural també!!! 

Estem molt contents que un any més podem 
gaudir de una altra Setmana Cultural al nostre 
poble, ARTESA DE LLEIDA.  

Amb tot el nostre apreci i respecte, us hem 
preparat tallers, xerrades, música, esport...i 
moltes coses més!!! 

Esperem que gaudiu d’una molt bona setmana 
i que hi participeu amb tot allò que us pugui 
resultar interessant i us vingui de gust. 

Us hi esperem a tots/es!!! 

Una abraçada 
 

Joan i Yolanda 
Regidors de Cultura 
 

 

 

 

 

 

 



2/4 de 7 de la 

tarda 

 
 

 

 

Conferència del Dr. David 

Bueno i Torrens 
 
"El cervell aprenent: Què ens diu la neurociència s obre l'educació". 
 
Lloc:  Sala Teatre  

Preu:  Anticipada: 3€ fins al dia 16 d’abril 
Taquilla: 5€ 

Per poder assistir a la conferència cal fer prèviament la inscripció 
omplint el següent formulari: 

El codi Qr us porta al formulari. 

 
 
 

 

 

O bé cliqueu en aquest enllaç per anar al formulari: 

https://goo.gl/forms/mcoR6j9dn0yZrsn22 

 
 
Què és la neurociència? La neurociència ens ha permès entendre 
com funciona el cervell en molts aspectes del nostre dia a dia, un 
d’aquests és l’aprenentatge. Les emocions, la motivació, el plaer, la 
curiositat... en el naixement s’introdueixen en el funcionament instintiu 
del nostre cervell i esdevenen fonamentals en qualsevol procés 
d’ensenyament- aprenentatge. 
 
És un científic envoltat de preguntes: Com aprenem? Com pensa un 
adolescent? Quina és la millor edat per començar amb un segon 
idioma? Per què la música, la plàstica i l'educació física són tan 
importants?... 
 

2/4 DE 6 de la tarda 

12 del migdia 

2/4 de 10 del matí 

 

 

 

 

 
Taller amb fruita per a 

nens i nenes 

 

A càrrec del :  ”Taller de lletres ” amb  
la Saray 
Lloc:  Menjador Escola 
Inscripcions a l’Ajuntament  
         

 

 

 

 

 
Festival Escola Música 
Municipal (Dalcroze) 

 

     

Les veus en concert  
Viatge auditiu pel S. XX Els alumnes de cant de l’Escola de Música 
Municipal i els alumnes del Centre Dalcroze de Lleida uneixen les seves 
veus per oferir un concert ben especial. 

 

 

 

 

 

Caminada 
 

A càrrec de:   U.E. Superbé  -  Caminada pels diferents llocs del terme 
d’un recorregut d’uns 12 kms, en acabar hi haurà un petit refrigeri, pels 
caminadors i caminadores.    
Sortida  davant de l’Ajuntament  
 

Diumenge, 28 Abril 

Divendres, 26 d’Abril 

Dissabte, 27 Abril 



6 de la tarda 

5 de la tarda 

5 de la tarda 

 
 

Pel·lícula  

Robin Hood (Entrada Gratuïta) 

Lloc:  Sala Teatre  

  

 

 

 

 

 

Taller de pastissos  

  
 
A càrrec de: Rouyat Ben-Hommane el 
Qarbadani  
 
Lloc:  Menjador escola 

Inscripció a l’Ajuntament fins el dia 24 d’abril.  
 
 
 

 

 

 

 

 
Espectacle amb Fauna Salvatge   

 
A càrrec de: Zoo Pirineus 
Lloc: Sala Teatre 
 
• Zoo ve a casa nostra a 

Artesa de Lleida.  

• Una activitat  perfecta per despertar 
l‘interès del públic assistent. 

• El contacte amb els animals és una 
experiència profunda i deixa un rècord durador. 

Dilluns, 29 Abril 

Dimarts, 30 Abril 
7 de la tarda 

 

• Activitat desenvolupada amb la col·laboració del Departament d e 
Polítiques Mediambientals de GENCAT.  

• S’explica les normes de l’activitat i  començarà l’exhibició de vol. 
Al final de l'exhibició hi ha un torn per fer preguntes. 

• ANIMALS: Mussol banyut / Mussol comú / Òliba / Gamarús / Duc / 
Geneta / Fura / Xot 

 

• Contingut de l’activitat: 

– Observació 
– Caracterització dels sers vius: 
Nutrició, relació i reproducció. 
– Animals del nostre entorn – 
Classificació segons diferents 
criteris observables. 
– Responsabilitat cap els 
animals. 
– Característiques i 
comportaments dels animals per 
adaptar-se al medi. 

     

 

 

Xerrada “conviure amb 
l'esclerosis múltiple”  

 

Lloc:  Sala de plens Ajuntament. 

A càrrec de :  MÒNICA NIEVES, 
directora i neuropsicòloga del 
Centre Neurorehabilitador Miquel  

Martí i Pol de la Fundació Esclerosi 
Múltiple.  

 

 

 

 

 

 



6 de la tarda 

9 a 11del mati 

11 del MATí 

 

 

 

 

 

Spinning  

 

Coordinat per: Artesa Gym 

Lloc: Sala Teatre 

 

Pel·lícula 

Bohemian Rhapsody   

(Entrada Gratuïta) 

Lloc:  Sala Teatre  
 
 
 

 
 

 

 

 

 

Exhibició d’Animals cuidadors 
de persones 

A càrrec de :  l’associació ILERKAN. Per a tots els públics i especialment 

pels nens.  

Lloc:  Escola 

 

L’Associació Ilerkan està formada per un equip multidisciplinari de 
professionals de l’àmbit sanitari, educatiu i social que s’han format com a 
tècnics i experts en Intervencions Assistides amb Animals (IAA), 
concretament amb gossos, treballem sempre en equip i en xarxa. 
 

Dimecres, 1 Maig 

Dijous, 2 de Maig 

2/4 de 7 de la tarda 

8 de la tarda 

2/4 de 8 de la tarda 

8 de la tarda 
Xerrada “Endreça la teva vida 
amb hàbit saludable” 

 
A càrrec de: Professionals Atelier narratiu (duració 1 hora). 

Lloc:  Sala de Plens Ajuntament. 
 
 

 
 

 
Taller de Risoteràpia  
 

A càrrec de : Dúnia Carulla 

Lloc:  Sala de plens de l’Ajuntament 

 
Un taller per desconnectar, on profunditzaràs amb tu mateix i connectaràs amb la 
teva capacitat de sentir i de connectar amb les teves emocions a través de 
l’expressió corporal, música, joc teatral...creant un espai on el riure serà el resultat 
per sentir-te millor. 

 
Concert de l’Intèrpret 

 

Concert de l’Orquestra Simfònica de l’Intèrpret. 

Lloc:  Sala del Teatre 

 
 
Masterclass de Zumba 
 

A càrrec de :  de Josep Rebull 

Lloc: Pavelló 

 

 

 

 

Divendres, 3 Maig 



10 de la nit 

7 de la tarda 

A continuació 

A continuació 

nit 

 

 
 
Berenar Popular  
 

Lloc:  Plaça Albízies 

                                                          
 

 

 

Sortida itinerant de l’obra de 
teatre “WITCHIN”  

 

Desde la plaça Albizies pels carrers del 
Poble 
Kabitha, Kena i Kibby són tres bruixes 
que s’han cansat de ser esclaves de la 
figura autoritària que les oprimeix: 
Makkú, un gat de grans dimensions 
que sempre se’n surt amb la seva.  
 

 
Actuació del Pardal 
Roquer, versió acústica 

Lloc:  Sala teatre 
 
Autor i compositor del nostre himne, "Soc de 
l'Oest".  

 
Actuació musical, pel duet 
format per Gemma Olomí i 
Raquel Herrera  
 
 

Dissabte, 4 Maig 

2/4 de l’1 del migdia  

11 del matí 

2 de la tarda 

 
 

 

 

 

Caramelles - Coral de Juneda 
 

Caramelles en homenatge a Camil Bonet 
 

Carrers del recorregut :  

Inici al c. Gallart:        11:00h. 

Plaça de l’Església:     11:15h.  

Plaça Major:                11:30h. 

c. Sant Ramon:           11:45h.  

c. Hortes:                     12:00h. 

Plaça Albízies:             12:15h. 

Pavelló:                        12:30h. 

 

 

 

Sardanes  
 

Ballada de Sardanes amb la: 

Cobla Contemporània 

Lloc:  Pavelló 
 

 
  Dinar popular   

 
Lloc:  Sala teatre 
 
Per tothom que vulgui compartir el dinar amb 
els sardanistes. 
Per apuntar-se al dinar podeu anar a les 
oficines de LA CAIXA o BBVA pel preu de 11 
euros i recollir el tiquet a les oficines 
municipals, fins el dia 2 de maig. 

 

Diumenge, 5 Maig 



6 de la tarda 

¾ de 5 de la tarda 

 

Rebuda “ULTRA 
CLEAN MARATHON”   

 
Hora :  ¾ de 5 de la tarda 
Lloc: Davant de la Sala del Teatre 
 
 
La segona edició de la “Ultra Clean Marathon” enguany ens passa la 1a 
edició per la nostra població, on ciclistes  faran una ruta circular que 
transcorrerà 700 km per zones d’alt valor paisatgístic i natural de 
Catalunya. 

 

Pel·lícula de cine mut   

A càrrec de:   

Carles Robert, pianista     i    Miquel Àngel Marín , clarinet 

 

 

 

 

Posen música a la pel.lícula “ The Cameraman”  de Buster Keaton 

 

 

 

UNA JOIA DEL CINEMA MUT... DIVERTIDÍSSIMA!! 

L'última pel.lícula muda d'en Buster Keaton és també el primer film que va realitzar 
per a l’MGM. Durant anys, aquesta companyia va fer servir The Cameraman, amb 
tocs de romanticisme i escenes absolutament delirants 
En Luke Shannon és un fotògraf que treballa pels carrers de Nova York acompanyat d’un 
mico petit. S’enamora d’una telefonista d’una companyia de noticiaris cinematogràfics i, 
per estar--‐hi a prop, es converteix en operador de cinema, cercant amb la seva càmera 
una bona notícia. 
Apta per a tots els públics 

Direcció: Edward Sedgwick          Any: 1928 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

                  

AJUNTAMENT ARTESA DE LLEIDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CULTURA I FESTES 



    

 
 
SALUTACIÓ 

 

La Primavera ja és aquí…i la nostra Setmana 
Cultural també!!! 

Estem molt contents que un any més podem 
gaudir de una altra Setmana Cultural al nostre 
poble, ARTESA DE LLEIDA.  

Amb tot el nostre apreci i respecte, us hem 
preparat tallers, xerrades, música, esport...i 
moltes coses més!!! 

Esperem que gaudiu d’una molt bona setmana 
i que hi participeu amb tot allò que us pugui 
resultar interessant i us vingui de gust. 

Us hi esperem a tots/es!!! 

Una abraçada 
 

Joan i Yolanda 
Regidors de Cultura 
 

 

 

 

 

 

 



2/4 de 7 de la 

tarda 

 
 

 

 

Conferència del Dr. David 

Bueno i Torrens 
 
"El cervell aprenent: Què ens diu la neurociència s obre l'educació". 
 
Lloc:  Sala Teatre  

Preu:  Anticipada: 3€ fins al dia 16 d’abril 
Taquilla: 5€ 

Per poder assistir a la conferència cal fer prèviament la inscripció 
omplint el següent formulari: 

El codi Qr us porta al formulari. 

 
 
 

 

 

O bé cliqueu en aquest enllaç per anar al formulari: 

https://goo.gl/forms/mcoR6j9dn0yZrsn22 

 
 
Què és la neurociència? La neurociència ens ha permès entendre 
com funciona el cervell en molts aspectes del nostre dia a dia, un 
d’aquests és l’aprenentatge. Les emocions, la motivació, el plaer, la 
curiositat... en el naixement s’introdueixen en el funcionament instintiu 
del nostre cervell i esdevenen fonamentals en qualsevol procés 
d’ensenyament- aprenentatge. 
 
És un científic envoltat de preguntes: Com aprenem? Com pensa un 
adolescent? Quina és la millor edat per començar amb un segon 
idioma? Per què la música, la plàstica i l'educació física són tan 
importants?... 
 

2/4 DE 6 de la tarda 

12 del migdia 

2/4 de 10 del matí 

 

 

 

 

 
Taller amb fruita per a 

nens i nenes 

 

A càrrec del :  ”Taller de lletres ” amb  
la Saray 
Lloc:  Menjador Escola 
Inscripcions a l’Ajuntament  
         

 

 

 

 

 
Festival Escola Música 
Municipal (Dalcroze) 

 

     

Les veus en concert  
Viatge auditiu pel S. XX Els alumnes de cant de l’Escola de Música 
Municipal i els alumnes del Centre Dalcroze de Lleida uneixen les seves 
veus per oferir un concert ben especial. 

 

 

 

 

 

Caminada 
 

A càrrec de:   U.E. Superbé  -  Caminada pels diferents llocs del terme 
d’un recorregut d’uns 12 kms, en acabar hi haurà un petit refrigeri, pels 
caminadors i caminadores.    
Sortida  davant de l’Ajuntament  
 

Diumenge, 28 Abril 

Divendres, 26 d’Abril 

Dissabte, 27 Abril 



6 de la tarda 

5 de la tarda 

5 de la tarda 

 
 

Pel·lícula  

Robin Hood (Entrada Gratuïta) 

Lloc:  Sala Teatre  

  

 

 

 

 

 

Taller de pastissos  

  
 
A càrrec de: Rouyat Ben-Hommane el 
Qarbadani  
 
Lloc:  Menjador escola 

Inscripció a l’Ajuntament fins el dia 24 d’abril.  
 
 
 

 

 

 

 

 
Espectacle amb Fauna Salvatge   

 
A càrrec de: Zoo Pirineus 
Lloc: Sala Teatre 
 
• Zoo ve a casa nostra a 

Artesa de Lleida.  

• Una activitat  perfecta per despertar 
l‘interès del públic assistent. 

• El contacte amb els animals és una 
experiència profunda i deixa un rècord durador. 

Dilluns, 29 Abril 

Dimarts, 30 Abril 
7 de la tarda 

 

• Activitat desenvolupada amb la col·laboració del Departament d e 
Polítiques Mediambientals de GENCAT.  

• S’explica les normes de l’activitat i  començarà l’exhibició de vol. 
Al final de l'exhibició hi ha un torn per fer preguntes. 

• ANIMALS: Mussol banyut / Mussol comú / Òliba / Gamarús / Duc / 
Geneta / Fura / Xot 

 

• Contingut de l’activitat: 

– Observació 
– Caracterització dels sers vius: 
Nutrició, relació i reproducció. 
– Animals del nostre entorn – 
Classificació segons diferents 
criteris observables. 
– Responsabilitat cap els 
animals. 
– Característiques i 
comportaments dels animals per 
adaptar-se al medi. 

     

 

 

Xerrada “conviure amb 
l'esclerosis múltiple”  

 

Lloc:  Sala de plens Ajuntament. 

A càrrec de :  MÒNICA NIEVES, 
directora i neuropsicòloga del 
Centre Neurorehabilitador Miquel  

Martí i Pol de la Fundació Esclerosi 
Múltiple.  

 

 

 

 

 

 



6 de la tarda 

9 a 11del mati 

11 del MATí 

 

 

 

 

 

Spinning  

 

Coordinat per: Artesa Gym 

Lloc: Sala Teatre 

 

Pel·lícula 

Bohemian Rhapsody   

(Entrada Gratuïta) 

Lloc:  Sala Teatre  
 
 
 

 
 

 

 

 

 

Exhibició d’Animals cuidadors 
de persones 

A càrrec de :  l’associació ILERKAN. Per a tots els públics i especialment 

pels nens.  

Lloc:  Escola 

 

L’Associació Ilerkan està formada per un equip multidisciplinari de 
professionals de l’àmbit sanitari, educatiu i social que s’han format com a 
tècnics i experts en Intervencions Assistides amb Animals (IAA), 
concretament amb gossos, treballem sempre en equip i en xarxa. 
 

Dimecres, 1 Maig 

Dijous, 2 de Maig 

2/4 de 7 de la tarda 

8 de la tarda 

2/4 de 8 de la tarda 

8 de la tarda 
Xerrada “Endreça la teva vida 
amb hàbit saludable” 

 
A càrrec de: Professionals Atelier narratiu (duració 1 hora). 

Lloc:  Sala de Plens Ajuntament. 
 
 

 
 

 
Taller de Risoteràpia  
 

A càrrec de : Dúnia Carulla 

Lloc:  Sala de plens de l’Ajuntament 

 
Un taller per desconnectar, on profunditzaràs amb tu mateix i connectaràs amb la 
teva capacitat de sentir i de connectar amb les teves emocions a través de 
l’expressió corporal, música, joc teatral...creant un espai on el riure serà el resultat 
per sentir-te millor. 

 
Concert de l’Intèrpret 

 

Concert de l’Orquestra Simfònica de l’Intèrpret. 

Lloc:  Sala del Teatre 

 
 
Masterclass de Zumba 
 

A càrrec de :  de Josep Rebull 

Lloc: Pavelló 

 

 

 

 

Divendres, 3 Maig 



10 de la nit 

7 de la tarda 

A continuació 

A continuació 

nit 

 

 
 
Berenar Popular  
 

Lloc:  Plaça Albízies 

                                                          
 

 

 

Sortida itinerant de l’obra de 
teatre “WITCHIN”  

 

Desde la plaça Albizies pels carrers del 
Poble 
Kabitha, Kena i Kibby són tres bruixes 
que s’han cansat de ser esclaves de la 
figura autoritària que les oprimeix: 
Makkú, un gat de grans dimensions 
que sempre se’n surt amb la seva.  
 

 
Actuació del Pardal 
Roquer, versió acústica 

Lloc:  Sala teatre 
 
Autor i compositor del nostre himne, "Soc de 
l'Oest".  

 
Actuació musical, pel duet 
format per Gemma Olomí i 
Raquel Herrera  
 
 

Dissabte, 4 Maig 

2/4 de l’1 del migdia  

11 del matí 

2 de la tarda 

 
 

 

 

 

Caramelles - Coral de Juneda 
 

Caramelles en homenatge a Camil Bonet 
 

Carrers del recorregut :  

Inici al c. Gallart:        11:00h. 

Plaça de l’Església:     11:15h.  

Plaça Major:                11:30h. 

c. Sant Ramon:           11:45h.  

c. Hortes:                     12:00h. 

Plaça Albízies:             12:15h. 

Pavelló:                        12:30h. 

 

 

 

Sardanes  
 

Ballada de Sardanes amb la: 

Cobla Contemporània 

Lloc:  Pavelló 
 

 
  Dinar popular   

 
Lloc:  Sala teatre 
 
Per tothom que vulgui compartir el dinar amb 
els sardanistes. 
Per apuntar-se al dinar podeu anar a les 
oficines de LA CAIXA o BBVA pel preu de 11 
euros i recollir el tiquet a les oficines 
municipals, fins el dia 2 de maig. 

 

Diumenge, 5 Maig 



6 de la tarda 

¾ de 5 de la tarda 

 

Rebuda “ULTRA 
CLEAN MARATHON”   

 
Hora :  ¾ de 5 de la tarda 
Lloc: Davant de la Sala del Teatre 
 
 
La segona edició de la “Ultra Clean Marathon” enguany ens passa la 1a 
edició per la nostra població, on ciclistes  faran una ruta circular que 
transcorrerà 700 km per zones d’alt valor paisatgístic i natural de 
Catalunya. 

 

Pel·lícula de cine mut   

A càrrec de:   

Carles Robert, pianista     i    Miquel Àngel Marín , clarinet 

 

 

 

 

Posen música a la pel.lícula “ The Cameraman”  de Buster Keaton 

 

 

 

UNA JOIA DEL CINEMA MUT... DIVERTIDÍSSIMA!! 

L'última pel.lícula muda d'en Buster Keaton és també el primer film que va realitzar 
per a l’MGM. Durant anys, aquesta companyia va fer servir The Cameraman, amb 
tocs de romanticisme i escenes absolutament delirants 
En Luke Shannon és un fotògraf que treballa pels carrers de Nova York acompanyat d’un 
mico petit. S’enamora d’una telefonista d’una companyia de noticiaris cinematogràfics i, 
per estar--‐hi a prop, es converteix en operador de cinema, cercant amb la seva càmera 
una bona notícia. 
Apta per a tots els públics 

Direcció: Edward Sedgwick          Any: 1928 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

                  

AJUNTAMENT ARTESA DE LLEIDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CULTURA I FESTES 



    

 
 
SALUTACIÓ 

 

La Primavera ja és aquí…i la nostra Setmana 
Cultural també!!! 

Estem molt contents que un any més podem 
gaudir de una altra Setmana Cultural al nostre 
poble, ARTESA DE LLEIDA.  

Amb tot el nostre apreci i respecte, us hem 
preparat tallers, xerrades, música, esport...i 
moltes coses més!!! 

Esperem que gaudiu d’una molt bona setmana 
i que hi participeu amb tot allò que us pugui 
resultar interessant i us vingui de gust. 

Us hi esperem a tots/es!!! 

Una abraçada 
 

Joan i Yolanda 
Regidors de Cultura 
 

 

 

 

 

 

 



2/4 de 7 de la 

tarda 

 
 

 

 

Conferència del Dr. David 

Bueno i Torrens 
 
"El cervell aprenent: Què ens diu la neurociència s obre l'educació". 
 
Lloc:  Sala Teatre  

Preu:  Anticipada: 3€ fins al dia 16 d’abril 
Taquilla: 5€ 

Per poder assistir a la conferència cal fer prèviament la inscripció 
omplint el següent formulari: 

El codi Qr us porta al formulari. 

 
 
 

 

 

O bé cliqueu en aquest enllaç per anar al formulari: 

https://goo.gl/forms/mcoR6j9dn0yZrsn22 

 
 
Què és la neurociència? La neurociència ens ha permès entendre 
com funciona el cervell en molts aspectes del nostre dia a dia, un 
d’aquests és l’aprenentatge. Les emocions, la motivació, el plaer, la 
curiositat... en el naixement s’introdueixen en el funcionament instintiu 
del nostre cervell i esdevenen fonamentals en qualsevol procés 
d’ensenyament- aprenentatge. 
 
És un científic envoltat de preguntes: Com aprenem? Com pensa un 
adolescent? Quina és la millor edat per començar amb un segon 
idioma? Per què la música, la plàstica i l'educació física són tan 
importants?... 
 

2/4 DE 6 de la tarda 

12 del migdia 

2/4 de 10 del matí 

 

 

 

 

 
Taller amb fruita per a 

nens i nenes 

 

A càrrec del :  ”Taller de lletres ” amb  
la Saray 
Lloc:  Menjador Escola 
Inscripcions a l’Ajuntament  
         

 

 

 

 

 
Festival Escola Música 
Municipal (Dalcroze) 

 

     

Les veus en concert  
Viatge auditiu pel S. XX Els alumnes de cant de l’Escola de Música 
Municipal i els alumnes del Centre Dalcroze de Lleida uneixen les seves 
veus per oferir un concert ben especial. 

 

 

 

 

 

Caminada 
 

A càrrec de:   U.E. Superbé  -  Caminada pels diferents llocs del terme 
d’un recorregut d’uns 12 kms, en acabar hi haurà un petit refrigeri, pels 
caminadors i caminadores.    
Sortida  davant de l’Ajuntament  
 

Diumenge, 28 Abril 

Divendres, 26 d’Abril 

Dissabte, 27 Abril 



6 de la tarda 

5 de la tarda 

5 de la tarda 

 
 

Pel·lícula  

Robin Hood (Entrada Gratuïta) 

Lloc:  Sala Teatre  

  

 

 

 

 

 

Taller de pastissos  

  
 
A càrrec de: Rouyat Ben-Hommane el 
Qarbadani  
 
Lloc:  Menjador escola 

Inscripció a l’Ajuntament fins el dia 24 d’abril.  
 
 
 

 

 

 

 

 
Espectacle amb Fauna Salvatge   

 
A càrrec de: Zoo Pirineus 
Lloc: Sala Teatre 
 
• Zoo ve a casa nostra a 

Artesa de Lleida.  

• Una activitat  perfecta per despertar 
l‘interès del públic assistent. 

• El contacte amb els animals és una 
experiència profunda i deixa un rècord durador. 

Dilluns, 29 Abril 

Dimarts, 30 Abril 
7 de la tarda 

 

• Activitat desenvolupada amb la col·laboració del Departament d e 
Polítiques Mediambientals de GENCAT.  

• S’explica les normes de l’activitat i  començarà l’exhibició de vol. 
Al final de l'exhibició hi ha un torn per fer preguntes. 

• ANIMALS: Mussol banyut / Mussol comú / Òliba / Gamarús / Duc / 
Geneta / Fura / Xot 

 

• Contingut de l’activitat: 

– Observació 
– Caracterització dels sers vius: 
Nutrició, relació i reproducció. 
– Animals del nostre entorn – 
Classificació segons diferents 
criteris observables. 
– Responsabilitat cap els 
animals. 
– Característiques i 
comportaments dels animals per 
adaptar-se al medi. 

     

 

 

Xerrada “conviure amb 
l'esclerosis múltiple”  

 

Lloc:  Sala de plens Ajuntament. 

A càrrec de :  MÒNICA NIEVES, 
directora i neuropsicòloga del 
Centre Neurorehabilitador Miquel  

Martí i Pol de la Fundació Esclerosi 
Múltiple.  

 

 

 

 

 

 



6 de la tarda 

9 a 11del mati 

11 del MATí 

 

 

 

 

 

Spinning  

 

Coordinat per: Artesa Gym 

Lloc: Sala Teatre 

 

Pel·lícula 

Bohemian Rhapsody   

(Entrada Gratuïta) 

Lloc:  Sala Teatre  
 
 
 

 
 

 

 

 

 

Exhibició d’Animals cuidadors 
de persones 

A càrrec de :  l’associació ILERKAN. Per a tots els públics i especialment 

pels nens.  

Lloc:  Escola 

 

L’Associació Ilerkan està formada per un equip multidisciplinari de 
professionals de l’àmbit sanitari, educatiu i social que s’han format com a 
tècnics i experts en Intervencions Assistides amb Animals (IAA), 
concretament amb gossos, treballem sempre en equip i en xarxa. 
 

Dimecres, 1 Maig 

Dijous, 2 de Maig 

2/4 de 7 de la tarda 

8 de la tarda 

2/4 de 8 de la tarda 

8 de la tarda 
Xerrada “Endreça la teva vida 
amb hàbit saludable” 

 
A càrrec de: Professionals Atelier narratiu (duració 1 hora). 

Lloc:  Sala de Plens Ajuntament. 
 
 

 
 

 
Taller de Risoteràpia  
 

A càrrec de : Dúnia Carulla 

Lloc:  Sala de plens de l’Ajuntament 

 
Un taller per desconnectar, on profunditzaràs amb tu mateix i connectaràs amb la 
teva capacitat de sentir i de connectar amb les teves emocions a través de 
l’expressió corporal, música, joc teatral...creant un espai on el riure serà el resultat 
per sentir-te millor. 

 
Concert de l’Intèrpret 

 

Concert de l’Orquestra Simfònica de l’Intèrpret. 

Lloc:  Sala del Teatre 

 
 
Masterclass de Zumba 
 

A càrrec de :  de Josep Rebull 

Lloc: Pavelló 

 

 

 

 

Divendres, 3 Maig 



10 de la nit 

7 de la tarda 

A continuació 

A continuació 

nit 

 

 
 
Berenar Popular  
 

Lloc:  Plaça Albízies 

                                                          
 

 

 

Sortida itinerant de l’obra de 
teatre “WITCHIN”  

 

Desde la plaça Albizies pels carrers del 
Poble 
Kabitha, Kena i Kibby són tres bruixes 
que s’han cansat de ser esclaves de la 
figura autoritària que les oprimeix: 
Makkú, un gat de grans dimensions 
que sempre se’n surt amb la seva.  
 

 
Actuació del Pardal 
Roquer, versió acústica 

Lloc:  Sala teatre 
 
Autor i compositor del nostre himne, "Soc de 
l'Oest".  

 
Actuació musical, pel duet 
format per Gemma Olomí i 
Raquel Herrera  
 
 

Dissabte, 4 Maig 

2/4 de l’1 del migdia  

11 del matí 

2 de la tarda 

 
 

 

 

 

Caramelles - Coral de Juneda 
 

Caramelles en homenatge a Camil Bonet 
 

Carrers del recorregut :  

Inici al c. Gallart:        11:00h. 

Plaça de l’Església:     11:15h.  

Plaça Major:                11:30h. 

c. Sant Ramon:           11:45h.  

c. Hortes:                     12:00h. 

Plaça Albízies:             12:15h. 

Pavelló:                        12:30h. 

 

 

 

Sardanes  
 

Ballada de Sardanes amb la: 

Cobla Contemporània 

Lloc:  Pavelló 
 

 
  Dinar popular   

 
Lloc:  Sala teatre 
 
Per tothom que vulgui compartir el dinar amb 
els sardanistes. 
Per apuntar-se al dinar podeu anar a les 
oficines de LA CAIXA o BBVA pel preu de 11 
euros i recollir el tiquet a les oficines 
municipals, fins el dia 2 de maig. 

 

Diumenge, 5 Maig 



6 de la tarda 

¾ de 5 de la tarda 

 

Rebuda “ULTRA 
CLEAN MARATHON”   

 
Hora :  ¾ de 5 de la tarda 
Lloc: Davant de la Sala del Teatre 
 
 
La segona edició de la “Ultra Clean Marathon” enguany ens passa la 1a 
edició per la nostra població, on ciclistes  faran una ruta circular que 
transcorrerà 700 km per zones d’alt valor paisatgístic i natural de 
Catalunya. 

 

Pel·lícula de cine mut   

A càrrec de:   

Carles Robert, pianista     i    Miquel Àngel Marín , clarinet 

 

 

 

 

Posen música a la pel.lícula “ The Cameraman”  de Buster Keaton 

 

 

 

UNA JOIA DEL CINEMA MUT... DIVERTIDÍSSIMA!! 

L'última pel.lícula muda d'en Buster Keaton és també el primer film que va realitzar 
per a l’MGM. Durant anys, aquesta companyia va fer servir The Cameraman, amb 
tocs de romanticisme i escenes absolutament delirants 
En Luke Shannon és un fotògraf que treballa pels carrers de Nova York acompanyat d’un 
mico petit. S’enamora d’una telefonista d’una companyia de noticiaris cinematogràfics i, 
per estar--‐hi a prop, es converteix en operador de cinema, cercant amb la seva càmera 
una bona notícia. 
Apta per a tots els públics 

Direcció: Edward Sedgwick          Any: 1928 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

                  

AJUNTAMENT ARTESA DE LLEIDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CULTURA I FESTES 



    

 
 
SALUTACIÓ 

 

La Primavera ja és aquí…i la nostra Setmana 
Cultural també!!! 

Estem molt contents que un any més podem 
gaudir de una altra Setmana Cultural al nostre 
poble, ARTESA DE LLEIDA.  

Amb tot el nostre apreci i respecte, us hem 
preparat tallers, xerrades, música, esport...i 
moltes coses més!!! 

Esperem que gaudiu d’una molt bona setmana 
i que hi participeu amb tot allò que us pugui 
resultar interessant i us vingui de gust. 

Us hi esperem a tots/es!!! 

Una abraçada 
 

Joan i Yolanda 
Regidors de Cultura 
 

 

 

 

 

 

 



2/4 de 7 de la 

tarda 

 
 

 

 

Conferència del Dr. David 

Bueno i Torrens 
 
"El cervell aprenent: Què ens diu la neurociència s obre l'educació". 
 
Lloc:  Sala Teatre  

Preu:  Anticipada: 3€ fins al dia 16 d’abril 
Taquilla: 5€ 

Per poder assistir a la conferència cal fer prèviament la inscripció 
omplint el següent formulari: 

El codi Qr us porta al formulari. 

 
 
 

 

 

O bé cliqueu en aquest enllaç per anar al formulari: 

https://goo.gl/forms/mcoR6j9dn0yZrsn22 

 
 
Què és la neurociència? La neurociència ens ha permès entendre 
com funciona el cervell en molts aspectes del nostre dia a dia, un 
d’aquests és l’aprenentatge. Les emocions, la motivació, el plaer, la 
curiositat... en el naixement s’introdueixen en el funcionament instintiu 
del nostre cervell i esdevenen fonamentals en qualsevol procés 
d’ensenyament- aprenentatge. 
 
És un científic envoltat de preguntes: Com aprenem? Com pensa un 
adolescent? Quina és la millor edat per començar amb un segon 
idioma? Per què la música, la plàstica i l'educació física són tan 
importants?... 
 

2/4 DE 6 de la tarda 

12 del migdia 

2/4 de 10 del matí 

 

 

 

 

 
Taller amb fruita per a 

nens i nenes 

 

A càrrec del :  ”Taller de lletres ” amb  
la Saray 
Lloc:  Menjador Escola 
Inscripcions a l’Ajuntament  
         

 

 

 

 

 
Festival Escola Música 
Municipal (Dalcroze) 

 

     

Les veus en concert  
Viatge auditiu pel S. XX Els alumnes de cant de l’Escola de Música 
Municipal i els alumnes del Centre Dalcroze de Lleida uneixen les seves 
veus per oferir un concert ben especial. 

 

 

 

 

 

Caminada 
 

A càrrec de:   U.E. Superbé  -  Caminada pels diferents llocs del terme 
d’un recorregut d’uns 12 kms, en acabar hi haurà un petit refrigeri, pels 
caminadors i caminadores.    
Sortida  davant de l’Ajuntament  
 

Diumenge, 28 Abril 

Divendres, 26 d’Abril 

Dissabte, 27 Abril 



6 de la tarda 

5 de la tarda 

5 de la tarda 

 
 

Pel·lícula  

Robin Hood (Entrada Gratuïta) 

Lloc:  Sala Teatre  

  

 

 

 

 

 

Taller de pastissos  

  
 
A càrrec de: Rouyat Ben-Hommane el 
Qarbadani  
 
Lloc:  Menjador escola 

Inscripció a l’Ajuntament fins el dia 24 d’abril.  
 
 
 

 

 

 

 

 
Espectacle amb Fauna Salvatge   

 
A càrrec de: Zoo Pirineus 
Lloc: Sala Teatre 
 
• Zoo ve a casa nostra a 

Artesa de Lleida.  

• Una activitat  perfecta per despertar 
l‘interès del públic assistent. 

• El contacte amb els animals és una 
experiència profunda i deixa un rècord durador. 

Dilluns, 29 Abril 

Dimarts, 30 Abril 
7 de la tarda 

 

• Activitat desenvolupada amb la col·laboració del Departament d e 
Polítiques Mediambientals de GENCAT.  

• S’explica les normes de l’activitat i  començarà l’exhibició de vol. 
Al final de l'exhibició hi ha un torn per fer preguntes. 

• ANIMALS: Mussol banyut / Mussol comú / Òliba / Gamarús / Duc / 
Geneta / Fura / Xot 

 

• Contingut de l’activitat: 

– Observació 
– Caracterització dels sers vius: 
Nutrició, relació i reproducció. 
– Animals del nostre entorn – 
Classificació segons diferents 
criteris observables. 
– Responsabilitat cap els 
animals. 
– Característiques i 
comportaments dels animals per 
adaptar-se al medi. 

     

 

 

Xerrada “conviure amb 
l'esclerosis múltiple”  

 

Lloc:  Sala de plens Ajuntament. 

A càrrec de :  MÒNICA NIEVES, 
directora i neuropsicòloga del 
Centre Neurorehabilitador Miquel  

Martí i Pol de la Fundació Esclerosi 
Múltiple.  

 

 

 

 

 

 



6 de la tarda 

9 a 11del mati 

11 del MATí 

 

 

 

 

 

Spinning  

 

Coordinat per: Artesa Gym 

Lloc: Sala Teatre 

 

Pel·lícula 

Bohemian Rhapsody   

(Entrada Gratuïta) 

Lloc:  Sala Teatre  
 
 
 

 
 

 

 

 

 

Exhibició d’Animals cuidadors 
de persones 

A càrrec de :  l’associació ILERKAN. Per a tots els públics i especialment 

pels nens.  

Lloc:  Escola 

 

L’Associació Ilerkan està formada per un equip multidisciplinari de 
professionals de l’àmbit sanitari, educatiu i social que s’han format com a 
tècnics i experts en Intervencions Assistides amb Animals (IAA), 
concretament amb gossos, treballem sempre en equip i en xarxa. 
 

Dimecres, 1 Maig 

Dijous, 2 de Maig 

2/4 de 7 de la tarda 

8 de la tarda 

2/4 de 8 de la tarda 

8 de la tarda 
Xerrada “Endreça la teva vida 
amb hàbit saludable” 

 
A càrrec de: Professionals Atelier narratiu (duració 1 hora). 

Lloc:  Sala de Plens Ajuntament. 
 
 

 
 

 
Taller de Risoteràpia  
 

A càrrec de : Dúnia Carulla 

Lloc:  Sala de plens de l’Ajuntament 

 
Un taller per desconnectar, on profunditzaràs amb tu mateix i connectaràs amb la 
teva capacitat de sentir i de connectar amb les teves emocions a través de 
l’expressió corporal, música, joc teatral...creant un espai on el riure serà el resultat 
per sentir-te millor. 

 
Concert de l’Intèrpret 

 

Concert de l’Orquestra Simfònica de l’Intèrpret. 

Lloc:  Sala del Teatre 

 
 
Masterclass de Zumba 
 

A càrrec de :  de Josep Rebull 

Lloc: Pavelló 

 

 

 

 

Divendres, 3 Maig 



10 de la nit 

7 de la tarda 

A continuació 

A continuació 

nit 

 

 
 
Berenar Popular  
 

Lloc:  Plaça Albízies 

                                                          
 

 

 

Sortida itinerant de l’obra de 
teatre “WITCHIN”  

 

Desde la plaça Albizies pels carrers del 
Poble 
Kabitha, Kena i Kibby són tres bruixes 
que s’han cansat de ser esclaves de la 
figura autoritària que les oprimeix: 
Makkú, un gat de grans dimensions 
que sempre se’n surt amb la seva.  
 

 
Actuació del Pardal 
Roquer, versió acústica 

Lloc:  Sala teatre 
 
Autor i compositor del nostre himne, "Soc de 
l'Oest".  

 
Actuació musical, pel duet 
format per Gemma Olomí i 
Raquel Herrera  
 
 

Dissabte, 4 Maig 

2/4 de l’1 del migdia  

11 del matí 

2 de la tarda 

 
 

 

 

 

Caramelles - Coral de Juneda 
 

Caramelles en homenatge a Camil Bonet 
 

Carrers del recorregut :  

Inici al c. Gallart:        11:00h. 

Plaça de l’Església:     11:15h.  

Plaça Major:                11:30h. 

c. Sant Ramon:           11:45h.  

c. Hortes:                     12:00h. 

Plaça Albízies:             12:15h. 

Pavelló:                        12:30h. 

 

 

 

Sardanes  
 

Ballada de Sardanes amb la: 

Cobla Contemporània 

Lloc:  Pavelló 
 

 
  Dinar popular   

 
Lloc:  Sala teatre 
 
Per tothom que vulgui compartir el dinar amb 
els sardanistes. 
Per apuntar-se al dinar podeu anar a les 
oficines de LA CAIXA o BBVA pel preu de 11 
euros i recollir el tiquet a les oficines 
municipals, fins el dia 2 de maig. 

 

Diumenge, 5 Maig 



6 de la tarda 

¾ de 5 de la tarda 

 

Rebuda “ULTRA 
CLEAN MARATHON”   

 
Hora :  ¾ de 5 de la tarda 
Lloc: Davant de la Sala del Teatre 
 
 
La segona edició de la “Ultra Clean Marathon” enguany ens passa la 1a 
edició per la nostra població, on ciclistes  faran una ruta circular que 
transcorrerà 700 km per zones d’alt valor paisatgístic i natural de 
Catalunya. 

 

Pel·lícula de cine mut   

A càrrec de:   

Carles Robert, pianista     i    Miquel Àngel Marín , clarinet 

 

 

 

 

Posen música a la pel.lícula “ The Cameraman”  de Buster Keaton 

 

 

 

UNA JOIA DEL CINEMA MUT... DIVERTIDÍSSIMA!! 

L'última pel.lícula muda d'en Buster Keaton és també el primer film que va realitzar 
per a l’MGM. Durant anys, aquesta companyia va fer servir The Cameraman, amb 
tocs de romanticisme i escenes absolutament delirants 
En Luke Shannon és un fotògraf que treballa pels carrers de Nova York acompanyat d’un 
mico petit. S’enamora d’una telefonista d’una companyia de noticiaris cinematogràfics i, 
per estar--‐hi a prop, es converteix en operador de cinema, cercant amb la seva càmera 
una bona notícia. 
Apta per a tots els públics 

Direcció: Edward Sedgwick          Any: 1928 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

                  

AJUNTAMENT ARTESA DE LLEIDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CULTURA I FESTES 



    

 
 
SALUTACIÓ 

 

La Primavera ja és aquí…i la nostra Setmana 
Cultural també!!! 

Estem molt contents que un any més podem 
gaudir de una altra Setmana Cultural al nostre 
poble, ARTESA DE LLEIDA.  

Amb tot el nostre apreci i respecte, us hem 
preparat tallers, xerrades, música, esport...i 
moltes coses més!!! 

Esperem que gaudiu d’una molt bona setmana 
i que hi participeu amb tot allò que us pugui 
resultar interessant i us vingui de gust. 

Us hi esperem a tots/es!!! 

Una abraçada 
 

Joan i Yolanda 
Regidors de Cultura 
 

 

 

 

 

 

 



2/4 de 7 de la 

tarda 

 
 

 

 

Conferència del Dr. David 

Bueno i Torrens 
 
"El cervell aprenent: Què ens diu la neurociència s obre l'educació". 
 
Lloc:  Sala Teatre  

Preu:  Anticipada: 3€ fins al dia 16 d’abril 
Taquilla: 5€ 

Per poder assistir a la conferència cal fer prèviament la inscripció 
omplint el següent formulari: 

El codi Qr us porta al formulari. 

 
 
 

 

 

O bé cliqueu en aquest enllaç per anar al formulari: 

https://goo.gl/forms/mcoR6j9dn0yZrsn22 

 
 
Què és la neurociència? La neurociència ens ha permès entendre 
com funciona el cervell en molts aspectes del nostre dia a dia, un 
d’aquests és l’aprenentatge. Les emocions, la motivació, el plaer, la 
curiositat... en el naixement s’introdueixen en el funcionament instintiu 
del nostre cervell i esdevenen fonamentals en qualsevol procés 
d’ensenyament- aprenentatge. 
 
És un científic envoltat de preguntes: Com aprenem? Com pensa un 
adolescent? Quina és la millor edat per començar amb un segon 
idioma? Per què la música, la plàstica i l'educació física són tan 
importants?... 
 

2/4 DE 6 de la tarda 

12 del migdia 

2/4 de 10 del matí 

 

 

 

 

 
Taller amb fruita per a 

nens i nenes 

 

A càrrec del :  ”Taller de lletres ” amb  
la Saray 
Lloc:  Menjador Escola 
Inscripcions a l’Ajuntament  
         

 

 

 

 

 
Festival Escola Música 
Municipal (Dalcroze) 

 

     

Les veus en concert  
Viatge auditiu pel S. XX Els alumnes de cant de l’Escola de Música 
Municipal i els alumnes del Centre Dalcroze de Lleida uneixen les seves 
veus per oferir un concert ben especial. 

 

 

 

 

 

Caminada 
 

A càrrec de:   U.E. Superbé  -  Caminada pels diferents llocs del terme 
d’un recorregut d’uns 12 kms, en acabar hi haurà un petit refrigeri, pels 
caminadors i caminadores.    
Sortida  davant de l’Ajuntament  
 

Diumenge, 28 Abril 

Divendres, 26 d’Abril 

Dissabte, 27 Abril 



6 de la tarda 

5 de la tarda 

5 de la tarda 

 
 

Pel·lícula  

Robin Hood (Entrada Gratuïta) 

Lloc:  Sala Teatre  

  

 

 

 

 

 

Taller de pastissos  

  
 
A càrrec de: Rouyat Ben-Hommane el 
Qarbadani  
 
Lloc:  Menjador escola 

Inscripció a l’Ajuntament fins el dia 24 d’abril.  
 
 
 

 

 

 

 

 
Espectacle amb Fauna Salvatge   

 
A càrrec de: Zoo Pirineus 
Lloc: Sala Teatre 
 
• Zoo ve a casa nostra a 

Artesa de Lleida.  

• Una activitat  perfecta per despertar 
l‘interès del públic assistent. 

• El contacte amb els animals és una 
experiència profunda i deixa un rècord durador. 

Dilluns, 29 Abril 

Dimarts, 30 Abril 
7 de la tarda 

 

• Activitat desenvolupada amb la col·laboració del Departament d e 
Polítiques Mediambientals de GENCAT.  

• S’explica les normes de l’activitat i  començarà l’exhibició de vol. 
Al final de l'exhibició hi ha un torn per fer preguntes. 

• ANIMALS: Mussol banyut / Mussol comú / Òliba / Gamarús / Duc / 
Geneta / Fura / Xot 

 

• Contingut de l’activitat: 

– Observació 
– Caracterització dels sers vius: 
Nutrició, relació i reproducció. 
– Animals del nostre entorn – 
Classificació segons diferents 
criteris observables. 
– Responsabilitat cap els 
animals. 
– Característiques i 
comportaments dels animals per 
adaptar-se al medi. 

     

 

 

Xerrada “conviure amb 
l'esclerosis múltiple”  

 

Lloc:  Sala de plens Ajuntament. 

A càrrec de :  MÒNICA NIEVES, 
directora i neuropsicòloga del 
Centre Neurorehabilitador Miquel  

Martí i Pol de la Fundació Esclerosi 
Múltiple.  

 

 

 

 

 

 



6 de la tarda 

9 a 11del mati 

11 del MATí 

 

 

 

 

 

Spinning  

 

Coordinat per: Artesa Gym 

Lloc: Sala Teatre 

 

Pel·lícula 

Bohemian Rhapsody   

(Entrada Gratuïta) 

Lloc:  Sala Teatre  
 
 
 

 
 

 

 

 

 

Exhibició d’Animals cuidadors 
de persones 

A càrrec de :  l’associació ILERKAN. Per a tots els públics i especialment 

pels nens.  

Lloc:  Escola 

 

L’Associació Ilerkan està formada per un equip multidisciplinari de 
professionals de l’àmbit sanitari, educatiu i social que s’han format com a 
tècnics i experts en Intervencions Assistides amb Animals (IAA), 
concretament amb gossos, treballem sempre en equip i en xarxa. 
 

Dimecres, 1 Maig 

Dijous, 2 de Maig 

2/4 de 7 de la tarda 

8 de la tarda 

2/4 de 8 de la tarda 

8 de la tarda 
Xerrada “Endreça la teva vida 
amb hàbit saludable” 

 
A càrrec de: Professionals Atelier narratiu (duració 1 hora). 

Lloc:  Sala de Plens Ajuntament. 
 
 

 
 

 
Taller de Risoteràpia  
 

A càrrec de : Dúnia Carulla 

Lloc:  Sala de plens de l’Ajuntament 

 
Un taller per desconnectar, on profunditzaràs amb tu mateix i connectaràs amb la 
teva capacitat de sentir i de connectar amb les teves emocions a través de 
l’expressió corporal, música, joc teatral...creant un espai on el riure serà el resultat 
per sentir-te millor. 

 
Concert de l’Intèrpret 

 

Concert de l’Orquestra Simfònica de l’Intèrpret. 

Lloc:  Sala del Teatre 

 
 
Masterclass de Zumba 
 

A càrrec de :  de Josep Rebull 

Lloc: Pavelló 

 

 

 

 

Divendres, 3 Maig 



10 de la nit 

7 de la tarda 

A continuació 

A continuació 

nit 

 

 
 
Berenar Popular  
 

Lloc:  Plaça Albízies 

                                                          
 

 

 

Sortida itinerant de l’obra de 
teatre “WITCHIN”  

 

Desde la plaça Albizies pels carrers del 
Poble 
Kabitha, Kena i Kibby són tres bruixes 
que s’han cansat de ser esclaves de la 
figura autoritària que les oprimeix: 
Makkú, un gat de grans dimensions 
que sempre se’n surt amb la seva.  
 

 
Actuació del Pardal 
Roquer, versió acústica 

Lloc:  Sala teatre 
 
Autor i compositor del nostre himne, "Soc de 
l'Oest".  

 
Actuació musical, pel duet 
format per Gemma Olomí i 
Raquel Herrera  
 
 

Dissabte, 4 Maig 

2/4 de l’1 del migdia  

11 del matí 

2 de la tarda 

 
 

 

 

 

Caramelles - Coral de Juneda 
 

Caramelles en homenatge a Camil Bonet 
 

Carrers del recorregut :  

Inici al c. Gallart:        11:00h. 

Plaça de l’Església:     11:15h.  

Plaça Major:                11:30h. 

c. Sant Ramon:           11:45h.  

c. Hortes:                     12:00h. 

Plaça Albízies:             12:15h. 

Pavelló:                        12:30h. 

 

 

 

Sardanes  
 

Ballada de Sardanes amb la: 

Cobla Contemporània 

Lloc:  Pavelló 
 

 
  Dinar popular   

 
Lloc:  Sala teatre 
 
Per tothom que vulgui compartir el dinar amb 
els sardanistes. 
Per apuntar-se al dinar podeu anar a les 
oficines de LA CAIXA o BBVA pel preu de 11 
euros i recollir el tiquet a les oficines 
municipals, fins el dia 2 de maig. 

 

Diumenge, 5 Maig 



6 de la tarda 

¾ de 5 de la tarda 

 

Rebuda “ULTRA 
CLEAN MARATHON”   

 
Hora :  ¾ de 5 de la tarda 
Lloc: Davant de la Sala del Teatre 
 
 
La segona edició de la “Ultra Clean Marathon” enguany ens passa la 1a 
edició per la nostra població, on ciclistes  faran una ruta circular que 
transcorrerà 700 km per zones d’alt valor paisatgístic i natural de 
Catalunya. 

 

Pel·lícula de cine mut   

A càrrec de:   

Carles Robert, pianista     i    Miquel Àngel Marín , clarinet 

 

 

 

 

Posen música a la pel.lícula “ The Cameraman”  de Buster Keaton 

 

 

 

UNA JOIA DEL CINEMA MUT... DIVERTIDÍSSIMA!! 

L'última pel.lícula muda d'en Buster Keaton és també el primer film que va realitzar 
per a l’MGM. Durant anys, aquesta companyia va fer servir The Cameraman, amb 
tocs de romanticisme i escenes absolutament delirants 
En Luke Shannon és un fotògraf que treballa pels carrers de Nova York acompanyat d’un 
mico petit. S’enamora d’una telefonista d’una companyia de noticiaris cinematogràfics i, 
per estar--‐hi a prop, es converteix en operador de cinema, cercant amb la seva càmera 
una bona notícia. 
Apta per a tots els públics 

Direcció: Edward Sedgwick          Any: 1928 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

                  

AJUNTAMENT ARTESA DE LLEIDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CULTURA I FESTES 



    

 
 
SALUTACIÓ 

 

La Primavera ja és aquí…i la nostra Setmana 
Cultural també!!! 

Estem molt contents que un any més podem 
gaudir de una altra Setmana Cultural al nostre 
poble, ARTESA DE LLEIDA.  

Amb tot el nostre apreci i respecte, us hem 
preparat tallers, xerrades, música, esport...i 
moltes coses més!!! 

Esperem que gaudiu d’una molt bona setmana 
i que hi participeu amb tot allò que us pugui 
resultar interessant i us vingui de gust. 

Us hi esperem a tots/es!!! 

Una abraçada 
 

Joan i Yolanda 
Regidors de Cultura 
 

 

 

 

 

 

 



2/4 de 7 de la 

tarda 

 
 

 

 

Conferència del Dr. David 

Bueno i Torrens 
 
"El cervell aprenent: Què ens diu la neurociència s obre l'educació". 
 
Lloc:  Sala Teatre  

Preu:  Anticipada: 3€ fins al dia 16 d’abril 
Taquilla: 5€ 

Per poder assistir a la conferència cal fer prèviament la inscripció 
omplint el següent formulari: 

El codi Qr us porta al formulari. 

 
 
 

 

 

O bé cliqueu en aquest enllaç per anar al formulari: 

https://goo.gl/forms/mcoR6j9dn0yZrsn22 

 
 
Què és la neurociència? La neurociència ens ha permès entendre 
com funciona el cervell en molts aspectes del nostre dia a dia, un 
d’aquests és l’aprenentatge. Les emocions, la motivació, el plaer, la 
curiositat... en el naixement s’introdueixen en el funcionament instintiu 
del nostre cervell i esdevenen fonamentals en qualsevol procés 
d’ensenyament- aprenentatge. 
 
És un científic envoltat de preguntes: Com aprenem? Com pensa un 
adolescent? Quina és la millor edat per començar amb un segon 
idioma? Per què la música, la plàstica i l'educació física són tan 
importants?... 
 

2/4 DE 6 de la tarda 

12 del migdia 

2/4 de 10 del matí 

 

 

 

 

 
Taller amb fruita per a 

nens i nenes 

 

A càrrec del :  ”Taller de lletres ” amb  
la Saray 
Lloc:  Menjador Escola 
Inscripcions a l’Ajuntament  
         

 

 

 

 

 
Festival Escola Música 
Municipal (Dalcroze) 

 

     

Les veus en concert  
Viatge auditiu pel S. XX Els alumnes de cant de l’Escola de Música 
Municipal i els alumnes del Centre Dalcroze de Lleida uneixen les seves 
veus per oferir un concert ben especial. 

 

 

 

 

 

Caminada 
 

A càrrec de:   U.E. Superbé  -  Caminada pels diferents llocs del terme 
d’un recorregut d’uns 12 kms, en acabar hi haurà un petit refrigeri, pels 
caminadors i caminadores.    
Sortida  davant de l’Ajuntament  
 

Diumenge, 28 Abril 

Divendres, 26 d’Abril 

Dissabte, 27 Abril 



6 de la tarda 

5 de la tarda 

5 de la tarda 

 
 

Pel·lícula  

Robin Hood (Entrada Gratuïta) 

Lloc:  Sala Teatre  

  

 

 

 

 

 

Taller de pastissos  

  
 
A càrrec de: Rouyat Ben-Hommane el 
Qarbadani  
 
Lloc:  Menjador escola 

Inscripció a l’Ajuntament fins el dia 24 d’abril.  
 
 
 

 

 

 

 

 
Espectacle amb Fauna Salvatge   

 
A càrrec de: Zoo Pirineus 
Lloc: Sala Teatre 
 
• Zoo ve a casa nostra a 

Artesa de Lleida.  

• Una activitat  perfecta per despertar 
l‘interès del públic assistent. 

• El contacte amb els animals és una 
experiència profunda i deixa un rècord durador. 

Dilluns, 29 Abril 

Dimarts, 30 Abril 
7 de la tarda 

 

• Activitat desenvolupada amb la col·laboració del Departament d e 
Polítiques Mediambientals de GENCAT.  

• S’explica les normes de l’activitat i  començarà l’exhibició de vol. 
Al final de l'exhibició hi ha un torn per fer preguntes. 

• ANIMALS: Mussol banyut / Mussol comú / Òliba / Gamarús / Duc / 
Geneta / Fura / Xot 

 

• Contingut de l’activitat: 

– Observació 
– Caracterització dels sers vius: 
Nutrició, relació i reproducció. 
– Animals del nostre entorn – 
Classificació segons diferents 
criteris observables. 
– Responsabilitat cap els 
animals. 
– Característiques i 
comportaments dels animals per 
adaptar-se al medi. 

     

 

 

Xerrada “conviure amb 
l'esclerosis múltiple”  

 

Lloc:  Sala de plens Ajuntament. 

A càrrec de :  MÒNICA NIEVES, 
directora i neuropsicòloga del 
Centre Neurorehabilitador Miquel  

Martí i Pol de la Fundació Esclerosi 
Múltiple.  

 

 

 

 

 

 



6 de la tarda 

9 a 11del mati 

11 del MATí 

 

 

 

 

 

Spinning  

 

Coordinat per: Artesa Gym 

Lloc: Sala Teatre 

 

Pel·lícula 

Bohemian Rhapsody   

(Entrada Gratuïta) 

Lloc:  Sala Teatre  
 
 
 

 
 

 

 

 

 

Exhibició d’Animals cuidadors 
de persones 

A càrrec de :  l’associació ILERKAN. Per a tots els públics i especialment 

pels nens.  

Lloc:  Escola 

 

L’Associació Ilerkan està formada per un equip multidisciplinari de 
professionals de l’àmbit sanitari, educatiu i social que s’han format com a 
tècnics i experts en Intervencions Assistides amb Animals (IAA), 
concretament amb gossos, treballem sempre en equip i en xarxa. 
 

Dimecres, 1 Maig 

Dijous, 2 de Maig 

2/4 de 7 de la tarda 

8 de la tarda 

2/4 de 8 de la tarda 

8 de la tarda 
Xerrada “Endreça la teva vida 
amb hàbit saludable” 

 
A càrrec de: Professionals Atelier narratiu (duració 1 hora). 

Lloc:  Sala de Plens Ajuntament. 
 
 

 
 

 
Taller de Risoteràpia  
 

A càrrec de : Dúnia Carulla 

Lloc:  Sala de plens de l’Ajuntament 

 
Un taller per desconnectar, on profunditzaràs amb tu mateix i connectaràs amb la 
teva capacitat de sentir i de connectar amb les teves emocions a través de 
l’expressió corporal, música, joc teatral...creant un espai on el riure serà el resultat 
per sentir-te millor. 

 
Concert de l’Intèrpret 

 

Concert de l’Orquestra Simfònica de l’Intèrpret. 

Lloc:  Sala del Teatre 

 
 
Masterclass de Zumba 
 

A càrrec de :  de Josep Rebull 

Lloc: Pavelló 

 

 

 

 

Divendres, 3 Maig 



10 de la nit 

7 de la tarda 

A continuació 

A continuació 

nit 

 

 
 
Berenar Popular  
 

Lloc:  Plaça Albízies 

                                                          
 

 

 

Sortida itinerant de l’obra de 
teatre “WITCHIN”  

 

Desde la plaça Albizies pels carrers del 
Poble 
Kabitha, Kena i Kibby són tres bruixes 
que s’han cansat de ser esclaves de la 
figura autoritària que les oprimeix: 
Makkú, un gat de grans dimensions 
que sempre se’n surt amb la seva.  
 

 
Actuació del Pardal 
Roquer, versió acústica 

Lloc:  Sala teatre 
 
Autor i compositor del nostre himne, "Soc de 
l'Oest".  

 
Actuació musical, pel duet 
format per Gemma Olomí i 
Raquel Herrera  
 
 

Dissabte, 4 Maig 

2/4 de l’1 del migdia  

11 del matí 

2 de la tarda 

 
 

 

 

 

Caramelles - Coral de Juneda 
 

Caramelles en homenatge a Camil Bonet 
 

Carrers del recorregut :  

Inici al c. Gallart:        11:00h. 

Plaça de l’Església:     11:15h.  

Plaça Major:                11:30h. 

c. Sant Ramon:           11:45h.  

c. Hortes:                     12:00h. 

Plaça Albízies:             12:15h. 

Pavelló:                        12:30h. 

 

 

 

Sardanes  
 

Ballada de Sardanes amb la: 

Cobla Contemporània 

Lloc:  Pavelló 
 

 
  Dinar popular   

 
Lloc:  Sala teatre 
 
Per tothom que vulgui compartir el dinar amb 
els sardanistes. 
Per apuntar-se al dinar podeu anar a les 
oficines de LA CAIXA o BBVA pel preu de 11 
euros i recollir el tiquet a les oficines 
municipals, fins el dia 2 de maig. 

 

Diumenge, 5 Maig 



6 de la tarda 

¾ de 5 de la tarda 

 

Rebuda “ULTRA 
CLEAN MARATHON”   

 
Hora :  ¾ de 5 de la tarda 
Lloc: Davant de la Sala del Teatre 
 
 
La segona edició de la “Ultra Clean Marathon” enguany ens passa la 1a 
edició per la nostra població, on ciclistes  faran una ruta circular que 
transcorrerà 700 km per zones d’alt valor paisatgístic i natural de 
Catalunya. 

 

Pel·lícula de cine mut   

A càrrec de:   

Carles Robert, pianista     i    Miquel Àngel Marín , clarinet 

 

 

 

 

Posen música a la pel.lícula “ The Cameraman”  de Buster Keaton 

 

 

 

UNA JOIA DEL CINEMA MUT... DIVERTIDÍSSIMA!! 

L'última pel.lícula muda d'en Buster Keaton és també el primer film que va realitzar 
per a l’MGM. Durant anys, aquesta companyia va fer servir The Cameraman, amb 
tocs de romanticisme i escenes absolutament delirants 
En Luke Shannon és un fotògraf que treballa pels carrers de Nova York acompanyat d’un 
mico petit. S’enamora d’una telefonista d’una companyia de noticiaris cinematogràfics i, 
per estar--‐hi a prop, es converteix en operador de cinema, cercant amb la seva càmera 
una bona notícia. 
Apta per a tots els públics 

Direcció: Edward Sedgwick          Any: 1928 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

                  

AJUNTAMENT ARTESA DE LLEIDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CULTURA I FESTES 



    

 
 
SALUTACIÓ 

 

La Primavera ja és aquí…i la nostra Setmana 
Cultural també!!! 

Estem molt contents que un any més podem 
gaudir de una altra Setmana Cultural al nostre 
poble, ARTESA DE LLEIDA.  

Amb tot el nostre apreci i respecte, us hem 
preparat tallers, xerrades, música, esport...i 
moltes coses més!!! 

Esperem que gaudiu d’una molt bona setmana 
i que hi participeu amb tot allò que us pugui 
resultar interessant i us vingui de gust. 

Us hi esperem a tots/es!!! 

Una abraçada 
 

Joan i Yolanda 
Regidors de Cultura 
 

 

 

 

 

 

 



2/4 de 7 de la 

tarda 

 
 

 

 

Conferència del Dr. David 

Bueno i Torrens 
 
"El cervell aprenent: Què ens diu la neurociència s obre l'educació". 
 
Lloc:  Sala Teatre  

Preu:  Anticipada: 3€ fins al dia 16 d’abril 
Taquilla: 5€ 

Per poder assistir a la conferència cal fer prèviament la inscripció 
omplint el següent formulari: 

El codi Qr us porta al formulari. 

 
 
 

 

 

O bé cliqueu en aquest enllaç per anar al formulari: 

https://goo.gl/forms/mcoR6j9dn0yZrsn22 

 
 
Què és la neurociència? La neurociència ens ha permès entendre 
com funciona el cervell en molts aspectes del nostre dia a dia, un 
d’aquests és l’aprenentatge. Les emocions, la motivació, el plaer, la 
curiositat... en el naixement s’introdueixen en el funcionament instintiu 
del nostre cervell i esdevenen fonamentals en qualsevol procés 
d’ensenyament- aprenentatge. 
 
És un científic envoltat de preguntes: Com aprenem? Com pensa un 
adolescent? Quina és la millor edat per començar amb un segon 
idioma? Per què la música, la plàstica i l'educació física són tan 
importants?... 
 

2/4 DE 6 de la tarda 

12 del migdia 

2/4 de 10 del matí 

 

 

 

 

 
Taller amb fruita per a 

nens i nenes 

 

A càrrec del :  ”Taller de lletres ” amb  
la Saray 
Lloc:  Menjador Escola 
Inscripcions a l’Ajuntament  
         

 

 

 

 

 
Festival Escola Música 
Municipal (Dalcroze) 

 

     

Les veus en concert  
Viatge auditiu pel S. XX Els alumnes de cant de l’Escola de Música 
Municipal i els alumnes del Centre Dalcroze de Lleida uneixen les seves 
veus per oferir un concert ben especial. 

 

 

 

 

 

Caminada 
 

A càrrec de:   U.E. Superbé  -  Caminada pels diferents llocs del terme 
d’un recorregut d’uns 12 kms, en acabar hi haurà un petit refrigeri, pels 
caminadors i caminadores.    
Sortida  davant de l’Ajuntament  
 

Diumenge, 28 Abril 

Divendres, 26 d’Abril 

Dissabte, 27 Abril 



6 de la tarda 

5 de la tarda 

5 de la tarda 

 
 

Pel·lícula  

Robin Hood (Entrada Gratuïta) 

Lloc:  Sala Teatre  

  

 

 

 

 

 

Taller de pastissos  

  
 
A càrrec de: Rouyat Ben-Hommane el 
Qarbadani  
 
Lloc:  Menjador escola 

Inscripció a l’Ajuntament fins el dia 24 d’abril.  
 
 
 

 

 

 

 

 
Espectacle amb Fauna Salvatge   

 
A càrrec de: Zoo Pirineus 
Lloc: Sala Teatre 
 
• Zoo ve a casa nostra a 

Artesa de Lleida.  

• Una activitat  perfecta per despertar 
l‘interès del públic assistent. 

• El contacte amb els animals és una 
experiència profunda i deixa un rècord durador. 

Dilluns, 29 Abril 

Dimarts, 30 Abril 
7 de la tarda 

 

• Activitat desenvolupada amb la col·laboració del Departament d e 
Polítiques Mediambientals de GENCAT.  

• S’explica les normes de l’activitat i  començarà l’exhibició de vol. 
Al final de l'exhibició hi ha un torn per fer preguntes. 

• ANIMALS: Mussol banyut / Mussol comú / Òliba / Gamarús / Duc / 
Geneta / Fura / Xot 

 

• Contingut de l’activitat: 

– Observació 
– Caracterització dels sers vius: 
Nutrició, relació i reproducció. 
– Animals del nostre entorn – 
Classificació segons diferents 
criteris observables. 
– Responsabilitat cap els 
animals. 
– Característiques i 
comportaments dels animals per 
adaptar-se al medi. 

     

 

 

Xerrada “conviure amb 
l'esclerosis múltiple”  

 

Lloc:  Sala de plens Ajuntament. 

A càrrec de :  MÒNICA NIEVES, 
directora i neuropsicòloga del 
Centre Neurorehabilitador Miquel  

Martí i Pol de la Fundació Esclerosi 
Múltiple.  

 

 

 

 

 

 



6 de la tarda 

9 a 11del mati 

11 del MATí 

 

 

 

 

 

Spinning  

 

Coordinat per: Artesa Gym 

Lloc: Sala Teatre 

 

Pel·lícula 

Bohemian Rhapsody   

(Entrada Gratuïta) 

Lloc:  Sala Teatre  
 
 
 

 
 

 

 

 

 

Exhibició d’Animals cuidadors 
de persones 

A càrrec de :  l’associació ILERKAN. Per a tots els públics i especialment 

pels nens.  

Lloc:  Escola 

 

L’Associació Ilerkan està formada per un equip multidisciplinari de 
professionals de l’àmbit sanitari, educatiu i social que s’han format com a 
tècnics i experts en Intervencions Assistides amb Animals (IAA), 
concretament amb gossos, treballem sempre en equip i en xarxa. 
 

Dimecres, 1 Maig 

Dijous, 2 de Maig 

2/4 de 7 de la tarda 

8 de la tarda 

2/4 de 8 de la tarda 

8 de la tarda 
Xerrada “Endreça la teva vida 
amb hàbit saludable” 

 
A càrrec de: Professionals Atelier narratiu (duració 1 hora). 

Lloc:  Sala de Plens Ajuntament. 
 
 

 
 

 
Taller de Risoteràpia  
 

A càrrec de : Dúnia Carulla 

Lloc:  Sala de plens de l’Ajuntament 

 
Un taller per desconnectar, on profunditzaràs amb tu mateix i connectaràs amb la 
teva capacitat de sentir i de connectar amb les teves emocions a través de 
l’expressió corporal, música, joc teatral...creant un espai on el riure serà el resultat 
per sentir-te millor. 

 
Concert de l’Intèrpret 

 

Concert de l’Orquestra Simfònica de l’Intèrpret. 

Lloc:  Sala del Teatre 

 
 
Masterclass de Zumba 
 

A càrrec de :  de Josep Rebull 

Lloc: Pavelló 

 

 

 

 

Divendres, 3 Maig 



10 de la nit 

7 de la tarda 

A continuació 

A continuació 

nit 

 

 
 
Berenar Popular  
 

Lloc:  Plaça Albízies 

                                                          
 

 

 

Sortida itinerant de l’obra de 
teatre “WITCHIN”  

 

Desde la plaça Albizies pels carrers del 
Poble 
Kabitha, Kena i Kibby són tres bruixes 
que s’han cansat de ser esclaves de la 
figura autoritària que les oprimeix: 
Makkú, un gat de grans dimensions 
que sempre se’n surt amb la seva.  
 

 
Actuació del Pardal 
Roquer, versió acústica 

Lloc:  Sala teatre 
 
Autor i compositor del nostre himne, "Soc de 
l'Oest".  

 
Actuació musical, pel duet 
format per Gemma Olomí i 
Raquel Herrera  
 
 

Dissabte, 4 Maig 

2/4 de l’1 del migdia  

11 del matí 

2 de la tarda 

 
 

 

 

 

Caramelles - Coral de Juneda 
 

Caramelles en homenatge a Camil Bonet 
 

Carrers del recorregut :  

Inici al c. Gallart:        11:00h. 

Plaça de l’Església:     11:15h.  

Plaça Major:                11:30h. 

c. Sant Ramon:           11:45h.  

c. Hortes:                     12:00h. 

Plaça Albízies:             12:15h. 

Pavelló:                        12:30h. 

 

 

 

Sardanes  
 

Ballada de Sardanes amb la: 

Cobla Contemporània 

Lloc:  Pavelló 
 

 
  Dinar popular   

 
Lloc:  Sala teatre 
 
Per tothom que vulgui compartir el dinar amb 
els sardanistes. 
Per apuntar-se al dinar podeu anar a les 
oficines de LA CAIXA o BBVA pel preu de 11 
euros i recollir el tiquet a les oficines 
municipals, fins el dia 2 de maig. 

 

Diumenge, 5 Maig 



6 de la tarda 

¾ de 5 de la tarda 

 

Rebuda “ULTRA 
CLEAN MARATHON”   

 
Hora :  ¾ de 5 de la tarda 
Lloc: Davant de la Sala del Teatre 
 
 
La segona edició de la “Ultra Clean Marathon” enguany ens passa la 1a 
edició per la nostra població, on ciclistes  faran una ruta circular que 
transcorrerà 700 km per zones d’alt valor paisatgístic i natural de 
Catalunya. 

 

Pel·lícula de cine mut   

A càrrec de:   

Carles Robert, pianista     i    Miquel Àngel Marín , clarinet 

 

 

 

 

Posen música a la pel.lícula “ The Cameraman”  de Buster Keaton 

 

 

 

UNA JOIA DEL CINEMA MUT... DIVERTIDÍSSIMA!! 

L'última pel.lícula muda d'en Buster Keaton és també el primer film que va realitzar 
per a l’MGM. Durant anys, aquesta companyia va fer servir The Cameraman, amb 
tocs de romanticisme i escenes absolutament delirants 
En Luke Shannon és un fotògraf que treballa pels carrers de Nova York acompanyat d’un 
mico petit. S’enamora d’una telefonista d’una companyia de noticiaris cinematogràfics i, 
per estar--‐hi a prop, es converteix en operador de cinema, cercant amb la seva càmera 
una bona notícia. 
Apta per a tots els públics 

Direcció: Edward Sedgwick          Any: 1928 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

                  

AJUNTAMENT ARTESA DE LLEIDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CULTURA I FESTES 



    

 
 
SALUTACIÓ 

 

La Primavera ja és aquí…i la nostra Setmana 
Cultural també!!! 

Estem molt contents que un any més podem 
gaudir de una altra Setmana Cultural al nostre 
poble, ARTESA DE LLEIDA.  

Amb tot el nostre apreci i respecte, us hem 
preparat tallers, xerrades, música, esport...i 
moltes coses més!!! 

Esperem que gaudiu d’una molt bona setmana 
i que hi participeu amb tot allò que us pugui 
resultar interessant i us vingui de gust. 

Us hi esperem a tots/es!!! 

Una abraçada 
 

Joan i Yolanda 
Regidors de Cultura 
 

 

 

 

 

 

 



2/4 de 7 de la 

tarda 

 
 

 

 

Conferència del Dr. David 

Bueno i Torrens 
 
"El cervell aprenent: Què ens diu la neurociència s obre l'educació". 
 
Lloc:  Sala Teatre  

Preu:  Anticipada: 3€ fins al dia 16 d’abril 
Taquilla: 5€ 

Per poder assistir a la conferència cal fer prèviament la inscripció 
omplint el següent formulari: 

El codi Qr us porta al formulari. 

 
 
 

 

 

O bé cliqueu en aquest enllaç per anar al formulari: 

https://goo.gl/forms/mcoR6j9dn0yZrsn22 

 
 
Què és la neurociència? La neurociència ens ha permès entendre 
com funciona el cervell en molts aspectes del nostre dia a dia, un 
d’aquests és l’aprenentatge. Les emocions, la motivació, el plaer, la 
curiositat... en el naixement s’introdueixen en el funcionament instintiu 
del nostre cervell i esdevenen fonamentals en qualsevol procés 
d’ensenyament- aprenentatge. 
 
És un científic envoltat de preguntes: Com aprenem? Com pensa un 
adolescent? Quina és la millor edat per començar amb un segon 
idioma? Per què la música, la plàstica i l'educació física són tan 
importants?... 
 

2/4 DE 6 de la tarda 

12 del migdia 

2/4 de 10 del matí 

 

 

 

 

 
Taller amb fruita per a 

nens i nenes 

 

A càrrec del :  ”Taller de lletres ” amb  
la Saray 
Lloc:  Menjador Escola 
Inscripcions a l’Ajuntament  
         

 

 

 

 

 
Festival Escola Música 
Municipal (Dalcroze) 

 

     

Les veus en concert  
Viatge auditiu pel S. XX Els alumnes de cant de l’Escola de Música 
Municipal i els alumnes del Centre Dalcroze de Lleida uneixen les seves 
veus per oferir un concert ben especial. 

 

 

 

 

 

Caminada 
 

A càrrec de:   U.E. Superbé  -  Caminada pels diferents llocs del terme 
d’un recorregut d’uns 12 kms, en acabar hi haurà un petit refrigeri, pels 
caminadors i caminadores.    
Sortida  davant de l’Ajuntament  
 

Diumenge, 28 Abril 

Divendres, 26 d’Abril 

Dissabte, 27 Abril 



6 de la tarda 

5 de la tarda 

5 de la tarda 

 
 

Pel·lícula  

Robin Hood (Entrada Gratuïta) 

Lloc:  Sala Teatre  

  

 

 

 

 

 

Taller de pastissos  

  
 
A càrrec de: Rouyat Ben-Hommane el 
Qarbadani  
 
Lloc:  Menjador escola 

Inscripció a l’Ajuntament fins el dia 24 d’abril.  
 
 
 

 

 

 

 

 
Espectacle amb Fauna Salvatge   

 
A càrrec de: Zoo Pirineus 
Lloc: Sala Teatre 
 
• Zoo ve a casa nostra a 

Artesa de Lleida.  

• Una activitat  perfecta per despertar 
l‘interès del públic assistent. 

• El contacte amb els animals és una 
experiència profunda i deixa un rècord durador. 

Dilluns, 29 Abril 

Dimarts, 30 Abril 
7 de la tarda 

 

• Activitat desenvolupada amb la col·laboració del Departament d e 
Polítiques Mediambientals de GENCAT.  

• S’explica les normes de l’activitat i  començarà l’exhibició de vol. 
Al final de l'exhibició hi ha un torn per fer preguntes. 

• ANIMALS: Mussol banyut / Mussol comú / Òliba / Gamarús / Duc / 
Geneta / Fura / Xot 

 

• Contingut de l’activitat: 

– Observació 
– Caracterització dels sers vius: 
Nutrició, relació i reproducció. 
– Animals del nostre entorn – 
Classificació segons diferents 
criteris observables. 
– Responsabilitat cap els 
animals. 
– Característiques i 
comportaments dels animals per 
adaptar-se al medi. 

     

 

 

Xerrada “conviure amb 
l'esclerosis múltiple”  

 

Lloc:  Sala de plens Ajuntament. 

A càrrec de :  MÒNICA NIEVES, 
directora i neuropsicòloga del 
Centre Neurorehabilitador Miquel  

Martí i Pol de la Fundació Esclerosi 
Múltiple.  

 

 

 

 

 

 



6 de la tarda 

9 a 11del mati 

11 del MATí 

 

 

 

 

 

Spinning  

 

Coordinat per: Artesa Gym 

Lloc: Sala Teatre 

 

Pel·lícula 

Bohemian Rhapsody   

(Entrada Gratuïta) 

Lloc:  Sala Teatre  
 
 
 

 
 

 

 

 

 

Exhibició d’Animals cuidadors 
de persones 

A càrrec de :  l’associació ILERKAN. Per a tots els públics i especialment 

pels nens.  

Lloc:  Escola 

 

L’Associació Ilerkan està formada per un equip multidisciplinari de 
professionals de l’àmbit sanitari, educatiu i social que s’han format com a 
tècnics i experts en Intervencions Assistides amb Animals (IAA), 
concretament amb gossos, treballem sempre en equip i en xarxa. 
 

Dimecres, 1 Maig 

Dijous, 2 de Maig 

2/4 de 7 de la tarda 

8 de la tarda 

2/4 de 8 de la tarda 

8 de la tarda 
Xerrada “Endreça la teva vida 
amb hàbit saludable” 

 
A càrrec de: Professionals Atelier narratiu (duració 1 hora). 

Lloc:  Sala de Plens Ajuntament. 
 
 

 
 

 
Taller de Risoteràpia  
 

A càrrec de : Dúnia Carulla 

Lloc:  Sala de plens de l’Ajuntament 

 
Un taller per desconnectar, on profunditzaràs amb tu mateix i connectaràs amb la 
teva capacitat de sentir i de connectar amb les teves emocions a través de 
l’expressió corporal, música, joc teatral...creant un espai on el riure serà el resultat 
per sentir-te millor. 

 
Concert de l’Intèrpret 

 

Concert de l’Orquestra Simfònica de l’Intèrpret. 

Lloc:  Sala del Teatre 

 
 
Masterclass de Zumba 
 

A càrrec de :  de Josep Rebull 

Lloc: Pavelló 

 

 

 

 

Divendres, 3 Maig 



10 de la nit 

7 de la tarda 

A continuació 

A continuació 

nit 

 

 
 
Berenar Popular  
 

Lloc:  Plaça Albízies 

                                                          
 

 

 

Sortida itinerant de l’obra de 
teatre “WITCHIN”  

 

Desde la plaça Albizies pels carrers del 
Poble 
Kabitha, Kena i Kibby són tres bruixes 
que s’han cansat de ser esclaves de la 
figura autoritària que les oprimeix: 
Makkú, un gat de grans dimensions 
que sempre se’n surt amb la seva.  
 

 
Actuació del Pardal 
Roquer, versió acústica 

Lloc:  Sala teatre 
 
Autor i compositor del nostre himne, "Soc de 
l'Oest".  

 
Actuació musical, pel duet 
format per Gemma Olomí i 
Raquel Herrera  
 
 

Dissabte, 4 Maig 

2/4 de l’1 del migdia  

11 del matí 

2 de la tarda 

 
 

 

 

 

Caramelles - Coral de Juneda 
 

Caramelles en homenatge a Camil Bonet 
 

Carrers del recorregut :  

Inici al c. Gallart:        11:00h. 

Plaça de l’Església:     11:15h.  

Plaça Major:                11:30h. 

c. Sant Ramon:           11:45h.  

c. Hortes:                     12:00h. 

Plaça Albízies:             12:15h. 

Pavelló:                        12:30h. 

 

 

 

Sardanes  
 

Ballada de Sardanes amb la: 

Cobla Contemporània 

Lloc:  Pavelló 
 

 
  Dinar popular   

 
Lloc:  Sala teatre 
 
Per tothom que vulgui compartir el dinar amb 
els sardanistes. 
Per apuntar-se al dinar podeu anar a les 
oficines de LA CAIXA o BBVA pel preu de 11 
euros i recollir el tiquet a les oficines 
municipals, fins el dia 2 de maig. 

 

Diumenge, 5 Maig 



6 de la tarda 

¾ de 5 de la tarda 

 

Rebuda “ULTRA 
CLEAN MARATHON”   

 
Hora :  ¾ de 5 de la tarda 
Lloc: Davant de la Sala del Teatre 
 
 
La segona edició de la “Ultra Clean Marathon” enguany ens passa la 1a 
edició per la nostra població, on ciclistes  faran una ruta circular que 
transcorrerà 700 km per zones d’alt valor paisatgístic i natural de 
Catalunya. 

 

Pel·lícula de cine mut   

A càrrec de:   

Carles Robert, pianista     i    Miquel Àngel Marín , clarinet 

 

 

 

 

Posen música a la pel.lícula “ The Cameraman”  de Buster Keaton 

 

 

 

UNA JOIA DEL CINEMA MUT... DIVERTIDÍSSIMA!! 

L'última pel.lícula muda d'en Buster Keaton és també el primer film que va realitzar 
per a l’MGM. Durant anys, aquesta companyia va fer servir The Cameraman, amb 
tocs de romanticisme i escenes absolutament delirants 
En Luke Shannon és un fotògraf que treballa pels carrers de Nova York acompanyat d’un 
mico petit. S’enamora d’una telefonista d’una companyia de noticiaris cinematogràfics i, 
per estar--‐hi a prop, es converteix en operador de cinema, cercant amb la seva càmera 
una bona notícia. 
Apta per a tots els públics 

Direcció: Edward Sedgwick          Any: 1928 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

                  

AJUNTAMENT ARTESA DE LLEIDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CULTURA I FESTES 



    

 
 
SALUTACIÓ 

 

La Primavera ja és aquí…i la nostra Setmana 
Cultural també!!! 

Estem molt contents que un any més podem 
gaudir de una altra Setmana Cultural al nostre 
poble, ARTESA DE LLEIDA.  

Amb tot el nostre apreci i respecte, us hem 
preparat tallers, xerrades, música, esport...i 
moltes coses més!!! 

Esperem que gaudiu d’una molt bona setmana 
i que hi participeu amb tot allò que us pugui 
resultar interessant i us vingui de gust. 

Us hi esperem a tots/es!!! 

Una abraçada 
 

Joan i Yolanda 
Regidors de Cultura 
 

 

 

 

 

 

 



2/4 de 7 de la 

tarda 

 
 

 

 

Conferència del Dr. David 

Bueno i Torrens 
 
"El cervell aprenent: Què ens diu la neurociència s obre l'educació". 
 
Lloc:  Sala Teatre  

Preu:  Anticipada: 3€ fins al dia 16 d’abril 
Taquilla: 5€ 

Per poder assistir a la conferència cal fer prèviament la inscripció 
omplint el següent formulari: 

El codi Qr us porta al formulari. 

 
 
 

 

 

O bé cliqueu en aquest enllaç per anar al formulari: 

https://goo.gl/forms/mcoR6j9dn0yZrsn22 

 
 
Què és la neurociència? La neurociència ens ha permès entendre 
com funciona el cervell en molts aspectes del nostre dia a dia, un 
d’aquests és l’aprenentatge. Les emocions, la motivació, el plaer, la 
curiositat... en el naixement s’introdueixen en el funcionament instintiu 
del nostre cervell i esdevenen fonamentals en qualsevol procés 
d’ensenyament- aprenentatge. 
 
És un científic envoltat de preguntes: Com aprenem? Com pensa un 
adolescent? Quina és la millor edat per començar amb un segon 
idioma? Per què la música, la plàstica i l'educació física són tan 
importants?... 
 

2/4 DE 6 de la tarda 

12 del migdia 

2/4 de 10 del matí 

 

 

 

 

 
Taller amb fruita per a 

nens i nenes 

 

A càrrec del :  ”Taller de lletres ” amb  
la Saray 
Lloc:  Menjador Escola 
Inscripcions a l’Ajuntament  
         

 

 

 

 

 
Festival Escola Música 
Municipal (Dalcroze) 

 

     

Les veus en concert  
Viatge auditiu pel S. XX Els alumnes de cant de l’Escola de Música 
Municipal i els alumnes del Centre Dalcroze de Lleida uneixen les seves 
veus per oferir un concert ben especial. 

 

 

 

 

 

Caminada 
 

A càrrec de:   U.E. Superbé  -  Caminada pels diferents llocs del terme 
d’un recorregut d’uns 12 kms, en acabar hi haurà un petit refrigeri, pels 
caminadors i caminadores.    
Sortida  davant de l’Ajuntament  
 

Diumenge, 28 Abril 

Divendres, 26 d’Abril 

Dissabte, 27 Abril 



6 de la tarda 

5 de la tarda 

5 de la tarda 

 
 

Pel·lícula  

Robin Hood (Entrada Gratuïta) 

Lloc:  Sala Teatre  

  

 

 

 

 

 

Taller de pastissos  

  
 
A càrrec de: Rouyat Ben-Hommane el 
Qarbadani  
 
Lloc:  Menjador escola 

Inscripció a l’Ajuntament fins el dia 24 d’abril.  
 
 
 

 

 

 

 

 
Espectacle amb Fauna Salvatge   

 
A càrrec de: Zoo Pirineus 
Lloc: Sala Teatre 
 
• Zoo ve a casa nostra a 

Artesa de Lleida.  

• Una activitat  perfecta per despertar 
l‘interès del públic assistent. 

• El contacte amb els animals és una 
experiència profunda i deixa un rècord durador. 

Dilluns, 29 Abril 

Dimarts, 30 Abril 
7 de la tarda 

 

• Activitat desenvolupada amb la col·laboració del Departament d e 
Polítiques Mediambientals de GENCAT.  

• S’explica les normes de l’activitat i  començarà l’exhibició de vol. 
Al final de l'exhibició hi ha un torn per fer preguntes. 

• ANIMALS: Mussol banyut / Mussol comú / Òliba / Gamarús / Duc / 
Geneta / Fura / Xot 

 

• Contingut de l’activitat: 

– Observació 
– Caracterització dels sers vius: 
Nutrició, relació i reproducció. 
– Animals del nostre entorn – 
Classificació segons diferents 
criteris observables. 
– Responsabilitat cap els 
animals. 
– Característiques i 
comportaments dels animals per 
adaptar-se al medi. 

     

 

 

Xerrada “conviure amb 
l'esclerosis múltiple”  

 

Lloc:  Sala de plens Ajuntament. 

A càrrec de :  MÒNICA NIEVES, 
directora i neuropsicòloga del 
Centre Neurorehabilitador Miquel  

Martí i Pol de la Fundació Esclerosi 
Múltiple.  

 

 

 

 

 

 



6 de la tarda 

9 a 11del mati 

11 del MATí 

 

 

 

 

 

Spinning  

 

Coordinat per: Artesa Gym 

Lloc: Sala Teatre 

 

Pel·lícula 

Bohemian Rhapsody   

(Entrada Gratuïta) 

Lloc:  Sala Teatre  
 
 
 

 
 

 

 

 

 

Exhibició d’Animals cuidadors 
de persones 

A càrrec de :  l’associació ILERKAN. Per a tots els públics i especialment 

pels nens.  

Lloc:  Escola 

 

L’Associació Ilerkan està formada per un equip multidisciplinari de 
professionals de l’àmbit sanitari, educatiu i social que s’han format com a 
tècnics i experts en Intervencions Assistides amb Animals (IAA), 
concretament amb gossos, treballem sempre en equip i en xarxa. 
 

Dimecres, 1 Maig 

Dijous, 2 de Maig 

2/4 de 7 de la tarda 

8 de la tarda 

2/4 de 8 de la tarda 

8 de la tarda 
Xerrada “Endreça la teva vida 
amb hàbit saludable” 

 
A càrrec de: Professionals Atelier narratiu (duració 1 hora). 

Lloc:  Sala de Plens Ajuntament. 
 
 

 
 

 
Taller de Risoteràpia  
 

A càrrec de : Dúnia Carulla 

Lloc:  Sala de plens de l’Ajuntament 

 
Un taller per desconnectar, on profunditzaràs amb tu mateix i connectaràs amb la 
teva capacitat de sentir i de connectar amb les teves emocions a través de 
l’expressió corporal, música, joc teatral...creant un espai on el riure serà el resultat 
per sentir-te millor. 

 
Concert de l’Intèrpret 

 

Concert de l’Orquestra Simfònica de l’Intèrpret. 

Lloc:  Sala del Teatre 

 
 
Masterclass de Zumba 
 

A càrrec de :  de Josep Rebull 

Lloc: Pavelló 

 

 

 

 

Divendres, 3 Maig 



10 de la nit 

7 de la tarda 

A continuació 

A continuació 

nit 

 

 
 
Berenar Popular  
 

Lloc:  Plaça Albízies 

                                                          
 

 

 

Sortida itinerant de l’obra de 
teatre “WITCHIN”  

 

Desde la plaça Albizies pels carrers del 
Poble 
Kabitha, Kena i Kibby són tres bruixes 
que s’han cansat de ser esclaves de la 
figura autoritària que les oprimeix: 
Makkú, un gat de grans dimensions 
que sempre se’n surt amb la seva.  
 

 
Actuació del Pardal 
Roquer, versió acústica 

Lloc:  Sala teatre 
 
Autor i compositor del nostre himne, "Soc de 
l'Oest".  

 
Actuació musical, pel duet 
format per Gemma Olomí i 
Raquel Herrera  
 
 

Dissabte, 4 Maig 

2/4 de l’1 del migdia  

11 del matí 

2 de la tarda 

 
 

 

 

 

Caramelles - Coral de Juneda 
 

Caramelles en homenatge a Camil Bonet 
 

Carrers del recorregut :  

Inici al c. Gallart:        11:00h. 

Plaça de l’Església:     11:15h.  

Plaça Major:                11:30h. 

c. Sant Ramon:           11:45h.  

c. Hortes:                     12:00h. 

Plaça Albízies:             12:15h. 

Pavelló:                        12:30h. 

 

 

 

Sardanes  
 

Ballada de Sardanes amb la: 

Cobla Contemporània 

Lloc:  Pavelló 
 

 
  Dinar popular   

 
Lloc:  Sala teatre 
 
Per tothom que vulgui compartir el dinar amb 
els sardanistes. 
Per apuntar-se al dinar podeu anar a les 
oficines de LA CAIXA o BBVA pel preu de 11 
euros i recollir el tiquet a les oficines 
municipals, fins el dia 2 de maig. 

 

Diumenge, 5 Maig 



6 de la tarda 

¾ de 5 de la tarda 

 

Rebuda “ULTRA 
CLEAN MARATHON”   

 
Hora :  ¾ de 5 de la tarda 
Lloc: Davant de la Sala del Teatre 
 
 
La segona edició de la “Ultra Clean Marathon” enguany ens passa la 1a 
edició per la nostra població, on ciclistes  faran una ruta circular que 
transcorrerà 700 km per zones d’alt valor paisatgístic i natural de 
Catalunya. 

 

Pel·lícula de cine mut   

A càrrec de:   

Carles Robert, pianista     i    Miquel Àngel Marín , clarinet 

 

 

 

 

Posen música a la pel.lícula “ The Cameraman”  de Buster Keaton 

 

 

 

UNA JOIA DEL CINEMA MUT... DIVERTIDÍSSIMA!! 

L'última pel.lícula muda d'en Buster Keaton és també el primer film que va realitzar 
per a l’MGM. Durant anys, aquesta companyia va fer servir The Cameraman, amb 
tocs de romanticisme i escenes absolutament delirants 
En Luke Shannon és un fotògraf que treballa pels carrers de Nova York acompanyat d’un 
mico petit. S’enamora d’una telefonista d’una companyia de noticiaris cinematogràfics i, 
per estar--‐hi a prop, es converteix en operador de cinema, cercant amb la seva càmera 
una bona notícia. 
Apta per a tots els públics 

Direcció: Edward Sedgwick          Any: 1928 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

                  

AJUNTAMENT ARTESA DE LLEIDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CULTURA I FESTES 



    

 
 
SALUTACIÓ 

 

La Primavera ja és aquí…i la nostra Setmana 
Cultural també!!! 

Estem molt contents que un any més podem 
gaudir de una altra Setmana Cultural al nostre 
poble, ARTESA DE LLEIDA.  

Amb tot el nostre apreci i respecte, us hem 
preparat tallers, xerrades, música, esport...i 
moltes coses més!!! 

Esperem que gaudiu d’una molt bona setmana 
i que hi participeu amb tot allò que us pugui 
resultar interessant i us vingui de gust. 

Us hi esperem a tots/es!!! 

Una abraçada 
 

Joan i Yolanda 
Regidors de Cultura 
 

 

 

 

 

 

 



2/4 de 7 de la 

tarda 

 
 

 

 

Conferència del Dr. David 

Bueno i Torrens 
 
"El cervell aprenent: Què ens diu la neurociència s obre l'educació". 
 
Lloc:  Sala Teatre  

Preu:  Anticipada: 3€ fins al dia 16 d’abril 
Taquilla: 5€ 

Per poder assistir a la conferència cal fer prèviament la inscripció 
omplint el següent formulari: 

El codi Qr us porta al formulari. 

 
 
 

 

 

O bé cliqueu en aquest enllaç per anar al formulari: 

https://goo.gl/forms/mcoR6j9dn0yZrsn22 

 
 
Què és la neurociència? La neurociència ens ha permès entendre 
com funciona el cervell en molts aspectes del nostre dia a dia, un 
d’aquests és l’aprenentatge. Les emocions, la motivació, el plaer, la 
curiositat... en el naixement s’introdueixen en el funcionament instintiu 
del nostre cervell i esdevenen fonamentals en qualsevol procés 
d’ensenyament- aprenentatge. 
 
És un científic envoltat de preguntes: Com aprenem? Com pensa un 
adolescent? Quina és la millor edat per començar amb un segon 
idioma? Per què la música, la plàstica i l'educació física són tan 
importants?... 
 

2/4 DE 6 de la tarda 

12 del migdia 

2/4 de 10 del matí 

 

 

 

 

 
Taller amb fruita per a 

nens i nenes 

 

A càrrec del :  ”Taller de lletres ” amb  
la Saray 
Lloc:  Menjador Escola 
Inscripcions a l’Ajuntament  
         

 

 

 

 

 
Festival Escola Música 
Municipal (Dalcroze) 

 

     

Les veus en concert  
Viatge auditiu pel S. XX Els alumnes de cant de l’Escola de Música 
Municipal i els alumnes del Centre Dalcroze de Lleida uneixen les seves 
veus per oferir un concert ben especial. 

 

 

 

 

 

Caminada 
 

A càrrec de:   U.E. Superbé  -  Caminada pels diferents llocs del terme 
d’un recorregut d’uns 12 kms, en acabar hi haurà un petit refrigeri, pels 
caminadors i caminadores.    
Sortida  davant de l’Ajuntament  
 

Diumenge, 28 Abril 

Divendres, 26 d’Abril 

Dissabte, 27 Abril 



6 de la tarda 

5 de la tarda 

5 de la tarda 

 
 

Pel·lícula  

Robin Hood (Entrada Gratuïta) 

Lloc:  Sala Teatre  

  

 

 

 

 

 

Taller de pastissos  

  
 
A càrrec de: Rouyat Ben-Hommane el 
Qarbadani  
 
Lloc:  Menjador escola 

Inscripció a l’Ajuntament fins el dia 24 d’abril.  
 
 
 

 

 

 

 

 
Espectacle amb Fauna Salvatge   

 
A càrrec de: Zoo Pirineus 
Lloc: Sala Teatre 
 
• Zoo ve a casa nostra a 

Artesa de Lleida.  

• Una activitat  perfecta per despertar 
l‘interès del públic assistent. 

• El contacte amb els animals és una 
experiència profunda i deixa un rècord durador. 

Dilluns, 29 Abril 

Dimarts, 30 Abril 
7 de la tarda 

 

• Activitat desenvolupada amb la col·laboració del Departament d e 
Polítiques Mediambientals de GENCAT.  

• S’explica les normes de l’activitat i  començarà l’exhibició de vol. 
Al final de l'exhibició hi ha un torn per fer preguntes. 

• ANIMALS: Mussol banyut / Mussol comú / Òliba / Gamarús / Duc / 
Geneta / Fura / Xot 

 

• Contingut de l’activitat: 

– Observació 
– Caracterització dels sers vius: 
Nutrició, relació i reproducció. 
– Animals del nostre entorn – 
Classificació segons diferents 
criteris observables. 
– Responsabilitat cap els 
animals. 
– Característiques i 
comportaments dels animals per 
adaptar-se al medi. 

     

 

 

Xerrada “conviure amb 
l'esclerosis múltiple”  

 

Lloc:  Sala de plens Ajuntament. 

A càrrec de :  MÒNICA NIEVES, 
directora i neuropsicòloga del 
Centre Neurorehabilitador Miquel  

Martí i Pol de la Fundació Esclerosi 
Múltiple.  

 

 

 

 

 

 



6 de la tarda 

9 a 11del mati 

11 del MATí 

 

 

 

 

 

Spinning  

 

Coordinat per: Artesa Gym 

Lloc: Sala Teatre 

 

Pel·lícula 

Bohemian Rhapsody   

(Entrada Gratuïta) 

Lloc:  Sala Teatre  
 
 
 

 
 

 

 

 

 

Exhibició d’Animals cuidadors 
de persones 

A càrrec de :  l’associació ILERKAN. Per a tots els públics i especialment 

pels nens.  

Lloc:  Escola 

 

L’Associació Ilerkan està formada per un equip multidisciplinari de 
professionals de l’àmbit sanitari, educatiu i social que s’han format com a 
tècnics i experts en Intervencions Assistides amb Animals (IAA), 
concretament amb gossos, treballem sempre en equip i en xarxa. 
 

Dimecres, 1 Maig 

Dijous, 2 de Maig 

2/4 de 7 de la tarda 

8 de la tarda 

2/4 de 8 de la tarda 

8 de la tarda 
Xerrada “Endreça la teva vida 
amb hàbit saludable” 

 
A càrrec de: Professionals Atelier narratiu (duració 1 hora). 

Lloc:  Sala de Plens Ajuntament. 
 
 

 
 

 
Taller de Risoteràpia  
 

A càrrec de : Dúnia Carulla 

Lloc:  Sala de plens de l’Ajuntament 

 
Un taller per desconnectar, on profunditzaràs amb tu mateix i connectaràs amb la 
teva capacitat de sentir i de connectar amb les teves emocions a través de 
l’expressió corporal, música, joc teatral...creant un espai on el riure serà el resultat 
per sentir-te millor. 

 
Concert de l’Intèrpret 

 

Concert de l’Orquestra Simfònica de l’Intèrpret. 

Lloc:  Sala del Teatre 

 
 
Masterclass de Zumba 
 

A càrrec de :  de Josep Rebull 

Lloc: Pavelló 

 

 

 

 

Divendres, 3 Maig 



10 de la nit 

7 de la tarda 

A continuació 

A continuació 

nit 

 

 
 
Berenar Popular  
 

Lloc:  Plaça Albízies 

                                                          
 

 

 

Sortida itinerant de l’obra de 
teatre “WITCHIN”  

 

Desde la plaça Albizies pels carrers del 
Poble 
Kabitha, Kena i Kibby són tres bruixes 
que s’han cansat de ser esclaves de la 
figura autoritària que les oprimeix: 
Makkú, un gat de grans dimensions 
que sempre se’n surt amb la seva.  
 

 
Actuació del Pardal 
Roquer, versió acústica 

Lloc:  Sala teatre 
 
Autor i compositor del nostre himne, "Soc de 
l'Oest".  

 
Actuació musical, pel duet 
format per Gemma Olomí i 
Raquel Herrera  
 
 

Dissabte, 4 Maig 

2/4 de l’1 del migdia  

11 del matí 

2 de la tarda 

 
 

 

 

 

Caramelles - Coral de Juneda 
 

Caramelles en homenatge a Camil Bonet 
 

Carrers del recorregut :  

Inici al c. Gallart:        11:00h. 

Plaça de l’Església:     11:15h.  

Plaça Major:                11:30h. 

c. Sant Ramon:           11:45h.  

c. Hortes:                     12:00h. 

Plaça Albízies:             12:15h. 

Pavelló:                        12:30h. 

 

 

 

Sardanes  
 

Ballada de Sardanes amb la: 

Cobla Contemporània 

Lloc:  Pavelló 
 

 
  Dinar popular   

 
Lloc:  Sala teatre 
 
Per tothom que vulgui compartir el dinar amb 
els sardanistes. 
Per apuntar-se al dinar podeu anar a les 
oficines de LA CAIXA o BBVA pel preu de 11 
euros i recollir el tiquet a les oficines 
municipals, fins el dia 2 de maig. 

 

Diumenge, 5 Maig 



6 de la tarda 

¾ de 5 de la tarda 

 

Rebuda “ULTRA 
CLEAN MARATHON”   

 
Hora :  ¾ de 5 de la tarda 
Lloc: Davant de la Sala del Teatre 
 
 
La segona edició de la “Ultra Clean Marathon” enguany ens passa la 1a 
edició per la nostra població, on ciclistes  faran una ruta circular que 
transcorrerà 700 km per zones d’alt valor paisatgístic i natural de 
Catalunya. 

 

Pel·lícula de cine mut   

A càrrec de:   

Carles Robert, pianista     i    Miquel Àngel Marín , clarinet 

 

 

 

 

Posen música a la pel.lícula “ The Cameraman”  de Buster Keaton 

 

 

 

UNA JOIA DEL CINEMA MUT... DIVERTIDÍSSIMA!! 

L'última pel.lícula muda d'en Buster Keaton és també el primer film que va realitzar 
per a l’MGM. Durant anys, aquesta companyia va fer servir The Cameraman, amb 
tocs de romanticisme i escenes absolutament delirants 
En Luke Shannon és un fotògraf que treballa pels carrers de Nova York acompanyat d’un 
mico petit. S’enamora d’una telefonista d’una companyia de noticiaris cinematogràfics i, 
per estar--‐hi a prop, es converteix en operador de cinema, cercant amb la seva càmera 
una bona notícia. 
Apta per a tots els públics 

Direcció: Edward Sedgwick          Any: 1928 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

                  

AJUNTAMENT ARTESA DE LLEIDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CULTURA I FESTES 



    

 
 
SALUTACIÓ 

 

La Primavera ja és aquí…i la nostra Setmana 
Cultural també!!! 

Estem molt contents que un any més podem 
gaudir de una altra Setmana Cultural al nostre 
poble, ARTESA DE LLEIDA.  

Amb tot el nostre apreci i respecte, us hem 
preparat tallers, xerrades, música, esport...i 
moltes coses més!!! 

Esperem que gaudiu d’una molt bona setmana 
i que hi participeu amb tot allò que us pugui 
resultar interessant i us vingui de gust. 

Us hi esperem a tots/es!!! 

Una abraçada 
 

Joan i Yolanda 
Regidors de Cultura 
 

 

 

 

 

 

 



2/4 de 7 de la 

tarda 

 
 

 

 

Conferència del Dr. David 

Bueno i Torrens 
 
"El cervell aprenent: Què ens diu la neurociència s obre l'educació". 
 
Lloc:  Sala Teatre  

Preu:  Anticipada: 3€ fins al dia 16 d’abril 
Taquilla: 5€ 

Per poder assistir a la conferència cal fer prèviament la inscripció 
omplint el següent formulari: 

El codi Qr us porta al formulari. 

 
 
 

 

 

O bé cliqueu en aquest enllaç per anar al formulari: 

https://goo.gl/forms/mcoR6j9dn0yZrsn22 

 
 
Què és la neurociència? La neurociència ens ha permès entendre 
com funciona el cervell en molts aspectes del nostre dia a dia, un 
d’aquests és l’aprenentatge. Les emocions, la motivació, el plaer, la 
curiositat... en el naixement s’introdueixen en el funcionament instintiu 
del nostre cervell i esdevenen fonamentals en qualsevol procés 
d’ensenyament- aprenentatge. 
 
És un científic envoltat de preguntes: Com aprenem? Com pensa un 
adolescent? Quina és la millor edat per començar amb un segon 
idioma? Per què la música, la plàstica i l'educació física són tan 
importants?... 
 

2/4 DE 6 de la tarda 

12 del migdia 

2/4 de 10 del matí 

 

 

 

 

 
Taller amb fruita per a 

nens i nenes 

 

A càrrec del :  ”Taller de lletres ” amb  
la Saray 
Lloc:  Menjador Escola 
Inscripcions a l’Ajuntament  
         

 

 

 

 

 
Festival Escola Música 
Municipal (Dalcroze) 

 

     

Les veus en concert  
Viatge auditiu pel S. XX Els alumnes de cant de l’Escola de Música 
Municipal i els alumnes del Centre Dalcroze de Lleida uneixen les seves 
veus per oferir un concert ben especial. 

 

 

 

 

 

Caminada 
 

A càrrec de:   U.E. Superbé  -  Caminada pels diferents llocs del terme 
d’un recorregut d’uns 12 kms, en acabar hi haurà un petit refrigeri, pels 
caminadors i caminadores.    
Sortida  davant de l’Ajuntament  
 

Diumenge, 28 Abril 

Divendres, 26 d’Abril 

Dissabte, 27 Abril 



6 de la tarda 

5 de la tarda 

5 de la tarda 

 
 

Pel·lícula  

Robin Hood (Entrada Gratuïta) 

Lloc:  Sala Teatre  

  

 

 

 

 

 

Taller de pastissos  

  
 
A càrrec de: Rouyat Ben-Hommane el 
Qarbadani  
 
Lloc:  Menjador escola 

Inscripció a l’Ajuntament fins el dia 24 d’abril.  
 
 
 

 

 

 

 

 
Espectacle amb Fauna Salvatge   

 
A càrrec de: Zoo Pirineus 
Lloc: Sala Teatre 
 
• Zoo ve a casa nostra a 

Artesa de Lleida.  

• Una activitat  perfecta per despertar 
l‘interès del públic assistent. 

• El contacte amb els animals és una 
experiència profunda i deixa un rècord durador. 

Dilluns, 29 Abril 

Dimarts, 30 Abril 
7 de la tarda 

 

• Activitat desenvolupada amb la col·laboració del Departament d e 
Polítiques Mediambientals de GENCAT.  

• S’explica les normes de l’activitat i  començarà l’exhibició de vol. 
Al final de l'exhibició hi ha un torn per fer preguntes. 

• ANIMALS: Mussol banyut / Mussol comú / Òliba / Gamarús / Duc / 
Geneta / Fura / Xot 

 

• Contingut de l’activitat: 

– Observació 
– Caracterització dels sers vius: 
Nutrició, relació i reproducció. 
– Animals del nostre entorn – 
Classificació segons diferents 
criteris observables. 
– Responsabilitat cap els 
animals. 
– Característiques i 
comportaments dels animals per 
adaptar-se al medi. 

     

 

 

Xerrada “conviure amb 
l'esclerosis múltiple”  

 

Lloc:  Sala de plens Ajuntament. 

A càrrec de :  MÒNICA NIEVES, 
directora i neuropsicòloga del 
Centre Neurorehabilitador Miquel  

Martí i Pol de la Fundació Esclerosi 
Múltiple.  

 

 

 

 

 

 



6 de la tarda 

9 a 11del mati 

11 del MATí 

 

 

 

 

 

Spinning  

 

Coordinat per: Artesa Gym 

Lloc: Sala Teatre 

 

Pel·lícula 

Bohemian Rhapsody   

(Entrada Gratuïta) 

Lloc:  Sala Teatre  
 
 
 

 
 

 

 

 

 

Exhibició d’Animals cuidadors 
de persones 

A càrrec de :  l’associació ILERKAN. Per a tots els públics i especialment 

pels nens.  

Lloc:  Escola 

 

L’Associació Ilerkan està formada per un equip multidisciplinari de 
professionals de l’àmbit sanitari, educatiu i social que s’han format com a 
tècnics i experts en Intervencions Assistides amb Animals (IAA), 
concretament amb gossos, treballem sempre en equip i en xarxa. 
 

Dimecres, 1 Maig 

Dijous, 2 de Maig 

2/4 de 7 de la tarda 

8 de la tarda 

2/4 de 8 de la tarda 

8 de la tarda 
Xerrada “Endreça la teva vida 
amb hàbit saludable” 

 
A càrrec de: Professionals Atelier narratiu (duració 1 hora). 

Lloc:  Sala de Plens Ajuntament. 
 
 

 
 

 
Taller de Risoteràpia  
 

A càrrec de : Dúnia Carulla 

Lloc:  Sala de plens de l’Ajuntament 

 
Un taller per desconnectar, on profunditzaràs amb tu mateix i connectaràs amb la 
teva capacitat de sentir i de connectar amb les teves emocions a través de 
l’expressió corporal, música, joc teatral...creant un espai on el riure serà el resultat 
per sentir-te millor. 

 
Concert de l’Intèrpret 

 

Concert de l’Orquestra Simfònica de l’Intèrpret. 

Lloc:  Sala del Teatre 

 
 
Masterclass de Zumba 
 

A càrrec de :  de Josep Rebull 

Lloc: Pavelló 

 

 

 

 

Divendres, 3 Maig 



10 de la nit 

7 de la tarda 

A continuació 

A continuació 

nit 

 

 
 
Berenar Popular  
 

Lloc:  Plaça Albízies 

                                                          
 

 

 

Sortida itinerant de l’obra de 
teatre “WITCHIN”  

 

Desde la plaça Albizies pels carrers del 
Poble 
Kabitha, Kena i Kibby són tres bruixes 
que s’han cansat de ser esclaves de la 
figura autoritària que les oprimeix: 
Makkú, un gat de grans dimensions 
que sempre se’n surt amb la seva.  
 

 
Actuació del Pardal 
Roquer, versió acústica 

Lloc:  Sala teatre 
 
Autor i compositor del nostre himne, "Soc de 
l'Oest".  

 
Actuació musical, pel duet 
format per Gemma Olomí i 
Raquel Herrera  
 
 

Dissabte, 4 Maig 

2/4 de l’1 del migdia  

11 del matí 

2 de la tarda 

 
 

 

 

 

Caramelles - Coral de Juneda 
 

Caramelles en homenatge a Camil Bonet 
 

Carrers del recorregut :  

Inici al c. Gallart:        11:00h. 

Plaça de l’Església:     11:15h.  

Plaça Major:                11:30h. 

c. Sant Ramon:           11:45h.  

c. Hortes:                     12:00h. 

Plaça Albízies:             12:15h. 

Pavelló:                        12:30h. 

 

 

 

Sardanes  
 

Ballada de Sardanes amb la: 

Cobla Contemporània 

Lloc:  Pavelló 
 

 
  Dinar popular   

 
Lloc:  Sala teatre 
 
Per tothom que vulgui compartir el dinar amb 
els sardanistes. 
Per apuntar-se al dinar podeu anar a les 
oficines de LA CAIXA o BBVA pel preu de 11 
euros i recollir el tiquet a les oficines 
municipals, fins el dia 2 de maig. 

 

Diumenge, 5 Maig 



6 de la tarda 

¾ de 5 de la tarda 

 

Rebuda “ULTRA 
CLEAN MARATHON”   

 
Hora :  ¾ de 5 de la tarda 
Lloc: Davant de la Sala del Teatre 
 
 
La segona edició de la “Ultra Clean Marathon” enguany ens passa la 1a 
edició per la nostra població, on ciclistes  faran una ruta circular que 
transcorrerà 700 km per zones d’alt valor paisatgístic i natural de 
Catalunya. 

 

Pel·lícula de cine mut   

A càrrec de:   

Carles Robert, pianista     i    Miquel Àngel Marín , clarinet 

 

 

 

 

Posen música a la pel.lícula “ The Cameraman”  de Buster Keaton 

 

 

 

UNA JOIA DEL CINEMA MUT... DIVERTIDÍSSIMA!! 

L'última pel.lícula muda d'en Buster Keaton és també el primer film que va realitzar 
per a l’MGM. Durant anys, aquesta companyia va fer servir The Cameraman, amb 
tocs de romanticisme i escenes absolutament delirants 
En Luke Shannon és un fotògraf que treballa pels carrers de Nova York acompanyat d’un 
mico petit. S’enamora d’una telefonista d’una companyia de noticiaris cinematogràfics i, 
per estar--‐hi a prop, es converteix en operador de cinema, cercant amb la seva càmera 
una bona notícia. 
Apta per a tots els públics 

Direcció: Edward Sedgwick          Any: 1928 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

                  

AJUNTAMENT ARTESA DE LLEIDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CULTURA I FESTES 



    

 
 
SALUTACIÓ 

 

La Primavera ja és aquí…i la nostra Setmana 
Cultural també!!! 

Estem molt contents que un any més podem 
gaudir de una altra Setmana Cultural al nostre 
poble, ARTESA DE LLEIDA.  

Amb tot el nostre apreci i respecte, us hem 
preparat tallers, xerrades, música, esport...i 
moltes coses més!!! 

Esperem que gaudiu d’una molt bona setmana 
i que hi participeu amb tot allò que us pugui 
resultar interessant i us vingui de gust. 

Us hi esperem a tots/es!!! 

Una abraçada 
 

Joan i Yolanda 
Regidors de Cultura 
 

 

 

 

 

 

 



2/4 de 7 de la 

tarda 

 
 

 

 

Conferència del Dr. David 

Bueno i Torrens 
 
"El cervell aprenent: Què ens diu la neurociència s obre l'educació". 
 
Lloc:  Sala Teatre  

Preu:  Anticipada: 3€ fins al dia 16 d’abril 
Taquilla: 5€ 

Per poder assistir a la conferència cal fer prèviament la inscripció 
omplint el següent formulari: 

El codi Qr us porta al formulari. 

 
 
 

 

 

O bé cliqueu en aquest enllaç per anar al formulari: 

https://goo.gl/forms/mcoR6j9dn0yZrsn22 

 
 
Què és la neurociència? La neurociència ens ha permès entendre 
com funciona el cervell en molts aspectes del nostre dia a dia, un 
d’aquests és l’aprenentatge. Les emocions, la motivació, el plaer, la 
curiositat... en el naixement s’introdueixen en el funcionament instintiu 
del nostre cervell i esdevenen fonamentals en qualsevol procés 
d’ensenyament- aprenentatge. 
 
És un científic envoltat de preguntes: Com aprenem? Com pensa un 
adolescent? Quina és la millor edat per començar amb un segon 
idioma? Per què la música, la plàstica i l'educació física són tan 
importants?... 
 

2/4 DE 6 de la tarda 

12 del migdia 

2/4 de 10 del matí 

 

 

 

 

 
Taller amb fruita per a 

nens i nenes 

 

A càrrec del :  ”Taller de lletres ” amb  
la Saray 
Lloc:  Menjador Escola 
Inscripcions a l’Ajuntament  
         

 

 

 

 

 
Festival Escola Música 
Municipal (Dalcroze) 

 

     

Les veus en concert  
Viatge auditiu pel S. XX Els alumnes de cant de l’Escola de Música 
Municipal i els alumnes del Centre Dalcroze de Lleida uneixen les seves 
veus per oferir un concert ben especial. 

 

 

 

 

 

Caminada 
 

A càrrec de:   U.E. Superbé  -  Caminada pels diferents llocs del terme 
d’un recorregut d’uns 12 kms, en acabar hi haurà un petit refrigeri, pels 
caminadors i caminadores.    
Sortida  davant de l’Ajuntament  
 

Diumenge, 28 Abril 

Divendres, 26 d’Abril 

Dissabte, 27 Abril 



6 de la tarda 

5 de la tarda 

5 de la tarda 

 
 

Pel·lícula  

Robin Hood (Entrada Gratuïta) 

Lloc:  Sala Teatre  

  

 

 

 

 

 

Taller de pastissos  

  
 
A càrrec de: Rouyat Ben-Hommane el 
Qarbadani  
 
Lloc:  Menjador escola 

Inscripció a l’Ajuntament fins el dia 24 d’abril.  
 
 
 

 

 

 

 

 
Espectacle amb Fauna Salvatge   

 
A càrrec de: Zoo Pirineus 
Lloc: Sala Teatre 
 
• Zoo ve a casa nostra a 

Artesa de Lleida.  

• Una activitat  perfecta per despertar 
l‘interès del públic assistent. 

• El contacte amb els animals és una 
experiència profunda i deixa un rècord durador. 

Dilluns, 29 Abril 

Dimarts, 30 Abril 
7 de la tarda 

 

• Activitat desenvolupada amb la col·laboració del Departament d e 
Polítiques Mediambientals de GENCAT.  

• S’explica les normes de l’activitat i  començarà l’exhibició de vol. 
Al final de l'exhibició hi ha un torn per fer preguntes. 

• ANIMALS: Mussol banyut / Mussol comú / Òliba / Gamarús / Duc / 
Geneta / Fura / Xot 

 

• Contingut de l’activitat: 

– Observació 
– Caracterització dels sers vius: 
Nutrició, relació i reproducció. 
– Animals del nostre entorn – 
Classificació segons diferents 
criteris observables. 
– Responsabilitat cap els 
animals. 
– Característiques i 
comportaments dels animals per 
adaptar-se al medi. 

     

 

 

Xerrada “conviure amb 
l'esclerosis múltiple”  

 

Lloc:  Sala de plens Ajuntament. 

A càrrec de :  MÒNICA NIEVES, 
directora i neuropsicòloga del 
Centre Neurorehabilitador Miquel  

Martí i Pol de la Fundació Esclerosi 
Múltiple.  

 

 

 

 

 

 



6 de la tarda 

9 a 11del mati 

11 del MATí 

 

 

 

 

 

Spinning  

 

Coordinat per: Artesa Gym 

Lloc: Sala Teatre 

 

Pel·lícula 

Bohemian Rhapsody   

(Entrada Gratuïta) 

Lloc:  Sala Teatre  
 
 
 

 
 

 

 

 

 

Exhibició d’Animals cuidadors 
de persones 

A càrrec de :  l’associació ILERKAN. Per a tots els públics i especialment 

pels nens.  

Lloc:  Escola 

 

L’Associació Ilerkan està formada per un equip multidisciplinari de 
professionals de l’àmbit sanitari, educatiu i social que s’han format com a 
tècnics i experts en Intervencions Assistides amb Animals (IAA), 
concretament amb gossos, treballem sempre en equip i en xarxa. 
 

Dimecres, 1 Maig 

Dijous, 2 de Maig 

2/4 de 7 de la tarda 

8 de la tarda 

2/4 de 8 de la tarda 

8 de la tarda 
Xerrada “Endreça la teva vida 
amb hàbit saludable” 

 
A càrrec de: Professionals Atelier narratiu (duració 1 hora). 

Lloc:  Sala de Plens Ajuntament. 
 
 

 
 

 
Taller de Risoteràpia  
 

A càrrec de : Dúnia Carulla 

Lloc:  Sala de plens de l’Ajuntament 

 
Un taller per desconnectar, on profunditzaràs amb tu mateix i connectaràs amb la 
teva capacitat de sentir i de connectar amb les teves emocions a través de 
l’expressió corporal, música, joc teatral...creant un espai on el riure serà el resultat 
per sentir-te millor. 

 
Concert de l’Intèrpret 

 

Concert de l’Orquestra Simfònica de l’Intèrpret. 

Lloc:  Sala del Teatre 

 
 
Masterclass de Zumba 
 

A càrrec de :  de Josep Rebull 

Lloc: Pavelló 

 

 

 

 

Divendres, 3 Maig 



10 de la nit 

7 de la tarda 

A continuació 

A continuació 

nit 

 

 
 
Berenar Popular  
 

Lloc:  Plaça Albízies 

                                                          
 

 

 

Sortida itinerant de l’obra de 
teatre “WITCHIN”  

 

Desde la plaça Albizies pels carrers del 
Poble 
Kabitha, Kena i Kibby són tres bruixes 
que s’han cansat de ser esclaves de la 
figura autoritària que les oprimeix: 
Makkú, un gat de grans dimensions 
que sempre se’n surt amb la seva.  
 

 
Actuació del Pardal 
Roquer, versió acústica 

Lloc:  Sala teatre 
 
Autor i compositor del nostre himne, "Soc de 
l'Oest".  

 
Actuació musical, pel duet 
format per Gemma Olomí i 
Raquel Herrera  
 
 

Dissabte, 4 Maig 

2/4 de l’1 del migdia  

11 del matí 

2 de la tarda 

 
 

 

 

 

Caramelles - Coral de Juneda 
 

Caramelles en homenatge a Camil Bonet 
 

Carrers del recorregut :  

Inici al c. Gallart:        11:00h. 

Plaça de l’Església:     11:15h.  

Plaça Major:                11:30h. 

c. Sant Ramon:           11:45h.  

c. Hortes:                     12:00h. 

Plaça Albízies:             12:15h. 

Pavelló:                        12:30h. 

 

 

 

Sardanes  
 

Ballada de Sardanes amb la: 

Cobla Contemporània 

Lloc:  Pavelló 
 

 
  Dinar popular   

 
Lloc:  Sala teatre 
 
Per tothom que vulgui compartir el dinar amb 
els sardanistes. 
Per apuntar-se al dinar podeu anar a les 
oficines de LA CAIXA o BBVA pel preu de 11 
euros i recollir el tiquet a les oficines 
municipals, fins el dia 2 de maig. 

 

Diumenge, 5 Maig 



6 de la tarda 

¾ de 5 de la tarda 

 

Rebuda “ULTRA 
CLEAN MARATHON”   

 
Hora :  ¾ de 5 de la tarda 
Lloc: Davant de la Sala del Teatre 
 
 
La segona edició de la “Ultra Clean Marathon” enguany ens passa la 1a 
edició per la nostra població, on ciclistes  faran una ruta circular que 
transcorrerà 700 km per zones d’alt valor paisatgístic i natural de 
Catalunya. 

 

Pel·lícula de cine mut   

A càrrec de:   

Carles Robert, pianista     i    Miquel Àngel Marín , clarinet 

 

 

 

 

Posen música a la pel.lícula “ The Cameraman”  de Buster Keaton 

 

 

 

UNA JOIA DEL CINEMA MUT... DIVERTIDÍSSIMA!! 

L'última pel.lícula muda d'en Buster Keaton és també el primer film que va realitzar 
per a l’MGM. Durant anys, aquesta companyia va fer servir The Cameraman, amb 
tocs de romanticisme i escenes absolutament delirants 
En Luke Shannon és un fotògraf que treballa pels carrers de Nova York acompanyat d’un 
mico petit. S’enamora d’una telefonista d’una companyia de noticiaris cinematogràfics i, 
per estar--‐hi a prop, es converteix en operador de cinema, cercant amb la seva càmera 
una bona notícia. 
Apta per a tots els públics 

Direcció: Edward Sedgwick          Any: 1928 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

                  

AJUNTAMENT ARTESA DE LLEIDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CULTURA I FESTES 



    

 
 
SALUTACIÓ 

 

La Primavera ja és aquí…i la nostra Setmana 
Cultural també!!! 

Estem molt contents que un any més podem 
gaudir de una altra Setmana Cultural al nostre 
poble, ARTESA DE LLEIDA.  

Amb tot el nostre apreci i respecte, us hem 
preparat tallers, xerrades, música, esport...i 
moltes coses més!!! 

Esperem que gaudiu d’una molt bona setmana 
i que hi participeu amb tot allò que us pugui 
resultar interessant i us vingui de gust. 

Us hi esperem a tots/es!!! 

Una abraçada 
 

Joan i Yolanda 
Regidors de Cultura 
 

 

 

 

 

 

 



2/4 de 7 de la 

tarda 

 
 

 

 

Conferència del Dr. David 

Bueno i Torrens 
 
"El cervell aprenent: Què ens diu la neurociència s obre l'educació". 
 
Lloc:  Sala Teatre  

Preu:  Anticipada: 3€ fins al dia 16 d’abril 
Taquilla: 5€ 

Per poder assistir a la conferència cal fer prèviament la inscripció 
omplint el següent formulari: 

El codi Qr us porta al formulari. 

 
 
 

 

 

O bé cliqueu en aquest enllaç per anar al formulari: 

https://goo.gl/forms/mcoR6j9dn0yZrsn22 

 
 
Què és la neurociència? La neurociència ens ha permès entendre 
com funciona el cervell en molts aspectes del nostre dia a dia, un 
d’aquests és l’aprenentatge. Les emocions, la motivació, el plaer, la 
curiositat... en el naixement s’introdueixen en el funcionament instintiu 
del nostre cervell i esdevenen fonamentals en qualsevol procés 
d’ensenyament- aprenentatge. 
 
És un científic envoltat de preguntes: Com aprenem? Com pensa un 
adolescent? Quina és la millor edat per començar amb un segon 
idioma? Per què la música, la plàstica i l'educació física són tan 
importants?... 
 

2/4 DE 6 de la tarda 

12 del migdia 

2/4 de 10 del matí 

 

 

 

 

 
Taller amb fruita per a 

nens i nenes 

 

A càrrec del :  ”Taller de lletres ” amb  
la Saray 
Lloc:  Menjador Escola 
Inscripcions a l’Ajuntament  
         

 

 

 

 

 
Festival Escola Música 
Municipal (Dalcroze) 

 

     

Les veus en concert  
Viatge auditiu pel S. XX Els alumnes de cant de l’Escola de Música 
Municipal i els alumnes del Centre Dalcroze de Lleida uneixen les seves 
veus per oferir un concert ben especial. 

 

 

 

 

 

Caminada 
 

A càrrec de:   U.E. Superbé  -  Caminada pels diferents llocs del terme 
d’un recorregut d’uns 12 kms, en acabar hi haurà un petit refrigeri, pels 
caminadors i caminadores.    
Sortida  davant de l’Ajuntament  
 

Diumenge, 28 Abril 

Divendres, 26 d’Abril 

Dissabte, 27 Abril 



6 de la tarda 

5 de la tarda 

5 de la tarda 

 
 

Pel·lícula  

Robin Hood (Entrada Gratuïta) 

Lloc:  Sala Teatre  

  

 

 

 

 

 

Taller de pastissos  

  
 
A càrrec de: Rouyat Ben-Hommane el 
Qarbadani  
 
Lloc:  Menjador escola 

Inscripció a l’Ajuntament fins el dia 24 d’abril.  
 
 
 

 

 

 

 

 
Espectacle amb Fauna Salvatge   

 
A càrrec de: Zoo Pirineus 
Lloc: Sala Teatre 
 
• Zoo ve a casa nostra a 

Artesa de Lleida.  

• Una activitat  perfecta per despertar 
l‘interès del públic assistent. 

• El contacte amb els animals és una 
experiència profunda i deixa un rècord durador. 

Dilluns, 29 Abril 

Dimarts, 30 Abril 
7 de la tarda 

 

• Activitat desenvolupada amb la col·laboració del Departament d e 
Polítiques Mediambientals de GENCAT.  

• S’explica les normes de l’activitat i  començarà l’exhibició de vol. 
Al final de l'exhibició hi ha un torn per fer preguntes. 

• ANIMALS: Mussol banyut / Mussol comú / Òliba / Gamarús / Duc / 
Geneta / Fura / Xot 

 

• Contingut de l’activitat: 

– Observació 
– Caracterització dels sers vius: 
Nutrició, relació i reproducció. 
– Animals del nostre entorn – 
Classificació segons diferents 
criteris observables. 
– Responsabilitat cap els 
animals. 
– Característiques i 
comportaments dels animals per 
adaptar-se al medi. 

     

 

 

Xerrada “conviure amb 
l'esclerosis múltiple”  

 

Lloc:  Sala de plens Ajuntament. 

A càrrec de :  MÒNICA NIEVES, 
directora i neuropsicòloga del 
Centre Neurorehabilitador Miquel  

Martí i Pol de la Fundació Esclerosi 
Múltiple.  

 

 

 

 

 

 



6 de la tarda 

9 a 11del mati 

11 del MATí 

 

 

 

 

 

Spinning  

 

Coordinat per: Artesa Gym 

Lloc: Sala Teatre 

 

Pel·lícula 

Bohemian Rhapsody   

(Entrada Gratuïta) 

Lloc:  Sala Teatre  
 
 
 

 
 

 

 

 

 

Exhibició d’Animals cuidadors 
de persones 

A càrrec de :  l’associació ILERKAN. Per a tots els públics i especialment 

pels nens.  

Lloc:  Escola 

 

L’Associació Ilerkan està formada per un equip multidisciplinari de 
professionals de l’àmbit sanitari, educatiu i social que s’han format com a 
tècnics i experts en Intervencions Assistides amb Animals (IAA), 
concretament amb gossos, treballem sempre en equip i en xarxa. 
 

Dimecres, 1 Maig 

Dijous, 2 de Maig 

2/4 de 7 de la tarda 

8 de la tarda 

2/4 de 8 de la tarda 

8 de la tarda 
Xerrada “Endreça la teva vida 
amb hàbit saludable” 

 
A càrrec de: Professionals Atelier narratiu (duració 1 hora). 

Lloc:  Sala de Plens Ajuntament. 
 
 

 
 

 
Taller de Risoteràpia  
 

A càrrec de : Dúnia Carulla 

Lloc:  Sala de plens de l’Ajuntament 

 
Un taller per desconnectar, on profunditzaràs amb tu mateix i connectaràs amb la 
teva capacitat de sentir i de connectar amb les teves emocions a través de 
l’expressió corporal, música, joc teatral...creant un espai on el riure serà el resultat 
per sentir-te millor. 

 
Concert de l’Intèrpret 

 

Concert de l’Orquestra Simfònica de l’Intèrpret. 

Lloc:  Sala del Teatre 

 
 
Masterclass de Zumba 
 

A càrrec de :  de Josep Rebull 

Lloc: Pavelló 

 

 

 

 

Divendres, 3 Maig 



10 de la nit 

7 de la tarda 

A continuació 

A continuació 

nit 

 

 
 
Berenar Popular  
 

Lloc:  Plaça Albízies 

                                                          
 

 

 

Sortida itinerant de l’obra de 
teatre “WITCHIN”  

 

Desde la plaça Albizies pels carrers del 
Poble 
Kabitha, Kena i Kibby són tres bruixes 
que s’han cansat de ser esclaves de la 
figura autoritària que les oprimeix: 
Makkú, un gat de grans dimensions 
que sempre se’n surt amb la seva.  
 

 
Actuació del Pardal 
Roquer, versió acústica 

Lloc:  Sala teatre 
 
Autor i compositor del nostre himne, "Soc de 
l'Oest".  

 
Actuació musical, pel duet 
format per Gemma Olomí i 
Raquel Herrera  
 
 

Dissabte, 4 Maig 

2/4 de l’1 del migdia  

11 del matí 

2 de la tarda 

 
 

 

 

 

Caramelles - Coral de Juneda 
 

Caramelles en homenatge a Camil Bonet 
 

Carrers del recorregut :  

Inici al c. Gallart:        11:00h. 

Plaça de l’Església:     11:15h.  

Plaça Major:                11:30h. 

c. Sant Ramon:           11:45h.  

c. Hortes:                     12:00h. 

Plaça Albízies:             12:15h. 

Pavelló:                        12:30h. 

 

 

 

Sardanes  
 

Ballada de Sardanes amb la: 

Cobla Contemporània 

Lloc:  Pavelló 
 

 
  Dinar popular   

 
Lloc:  Sala teatre 
 
Per tothom que vulgui compartir el dinar amb 
els sardanistes. 
Per apuntar-se al dinar podeu anar a les 
oficines de LA CAIXA o BBVA pel preu de 11 
euros i recollir el tiquet a les oficines 
municipals, fins el dia 2 de maig. 

 

Diumenge, 5 Maig 



6 de la tarda 

¾ de 5 de la tarda 

 

Rebuda “ULTRA 
CLEAN MARATHON”   

 
Hora :  ¾ de 5 de la tarda 
Lloc: Davant de la Sala del Teatre 
 
 
La segona edició de la “Ultra Clean Marathon” enguany ens passa la 1a 
edició per la nostra població, on ciclistes  faran una ruta circular que 
transcorrerà 700 km per zones d’alt valor paisatgístic i natural de 
Catalunya. 

 

Pel·lícula de cine mut   

A càrrec de:   

Carles Robert, pianista     i    Miquel Àngel Marín , clarinet 

 

 

 

 

Posen música a la pel.lícula “ The Cameraman”  de Buster Keaton 

 

 

 

UNA JOIA DEL CINEMA MUT... DIVERTIDÍSSIMA!! 

L'última pel.lícula muda d'en Buster Keaton és també el primer film que va realitzar 
per a l’MGM. Durant anys, aquesta companyia va fer servir The Cameraman, amb 
tocs de romanticisme i escenes absolutament delirants 
En Luke Shannon és un fotògraf que treballa pels carrers de Nova York acompanyat d’un 
mico petit. S’enamora d’una telefonista d’una companyia de noticiaris cinematogràfics i, 
per estar--‐hi a prop, es converteix en operador de cinema, cercant amb la seva càmera 
una bona notícia. 
Apta per a tots els públics 

Direcció: Edward Sedgwick          Any: 1928 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

                  

AJUNTAMENT ARTESA DE LLEIDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CULTURA I FESTES 



    

 
 
SALUTACIÓ 

 

La Primavera ja és aquí…i la nostra Setmana 
Cultural també!!! 

Estem molt contents que un any més podem 
gaudir de una altra Setmana Cultural al nostre 
poble, ARTESA DE LLEIDA.  

Amb tot el nostre apreci i respecte, us hem 
preparat tallers, xerrades, música, esport...i 
moltes coses més!!! 

Esperem que gaudiu d’una molt bona setmana 
i que hi participeu amb tot allò que us pugui 
resultar interessant i us vingui de gust. 

Us hi esperem a tots/es!!! 

Una abraçada 
 

Joan i Yolanda 
Regidors de Cultura 
 

 

 

 

 

 

 



2/4 de 7 de la 

tarda 

 
 

 

 

Conferència del Dr. David 

Bueno i Torrens 
 
"El cervell aprenent: Què ens diu la neurociència s obre l'educació". 
 
Lloc:  Sala Teatre  

Preu:  Anticipada: 3€ fins al dia 16 d’abril 
Taquilla: 5€ 

Per poder assistir a la conferència cal fer prèviament la inscripció 
omplint el següent formulari: 

El codi Qr us porta al formulari. 

 
 
 

 

 

O bé cliqueu en aquest enllaç per anar al formulari: 

https://goo.gl/forms/mcoR6j9dn0yZrsn22 

 
 
Què és la neurociència? La neurociència ens ha permès entendre 
com funciona el cervell en molts aspectes del nostre dia a dia, un 
d’aquests és l’aprenentatge. Les emocions, la motivació, el plaer, la 
curiositat... en el naixement s’introdueixen en el funcionament instintiu 
del nostre cervell i esdevenen fonamentals en qualsevol procés 
d’ensenyament- aprenentatge. 
 
És un científic envoltat de preguntes: Com aprenem? Com pensa un 
adolescent? Quina és la millor edat per començar amb un segon 
idioma? Per què la música, la plàstica i l'educació física són tan 
importants?... 
 

2/4 DE 6 de la tarda 

12 del migdia 

2/4 de 10 del matí 

 

 

 

 

 
Taller amb fruita per a 

nens i nenes 

 

A càrrec del :  ”Taller de lletres ” amb  
la Saray 
Lloc:  Menjador Escola 
Inscripcions a l’Ajuntament  
         

 

 

 

 

 
Festival Escola Música 
Municipal (Dalcroze) 

 

     

Les veus en concert  
Viatge auditiu pel S. XX Els alumnes de cant de l’Escola de Música 
Municipal i els alumnes del Centre Dalcroze de Lleida uneixen les seves 
veus per oferir un concert ben especial. 

 

 

 

 

 

Caminada 
 

A càrrec de:   U.E. Superbé  -  Caminada pels diferents llocs del terme 
d’un recorregut d’uns 12 kms, en acabar hi haurà un petit refrigeri, pels 
caminadors i caminadores.    
Sortida  davant de l’Ajuntament  
 

Diumenge, 28 Abril 

Divendres, 26 d’Abril 

Dissabte, 27 Abril 



6 de la tarda 

5 de la tarda 

5 de la tarda 

 
 

Pel·lícula  

Robin Hood (Entrada Gratuïta) 

Lloc:  Sala Teatre  

  

 

 

 

 

 

Taller de pastissos  

  
 
A càrrec de: Rouyat Ben-Hommane el 
Qarbadani  
 
Lloc:  Menjador escola 

Inscripció a l’Ajuntament fins el dia 24 d’abril.  
 
 
 

 

 

 

 

 
Espectacle amb Fauna Salvatge   

 
A càrrec de: Zoo Pirineus 
Lloc: Sala Teatre 
 
• Zoo ve a casa nostra a 

Artesa de Lleida.  

• Una activitat  perfecta per despertar 
l‘interès del públic assistent. 

• El contacte amb els animals és una 
experiència profunda i deixa un rècord durador. 

Dilluns, 29 Abril 

Dimarts, 30 Abril 
7 de la tarda 

 

• Activitat desenvolupada amb la col·laboració del Departament d e 
Polítiques Mediambientals de GENCAT.  

• S’explica les normes de l’activitat i  començarà l’exhibició de vol. 
Al final de l'exhibició hi ha un torn per fer preguntes. 

• ANIMALS: Mussol banyut / Mussol comú / Òliba / Gamarús / Duc / 
Geneta / Fura / Xot 

 

• Contingut de l’activitat: 

– Observació 
– Caracterització dels sers vius: 
Nutrició, relació i reproducció. 
– Animals del nostre entorn – 
Classificació segons diferents 
criteris observables. 
– Responsabilitat cap els 
animals. 
– Característiques i 
comportaments dels animals per 
adaptar-se al medi. 

     

 

 

Xerrada “conviure amb 
l'esclerosis múltiple”  

 

Lloc:  Sala de plens Ajuntament. 

A càrrec de :  MÒNICA NIEVES, 
directora i neuropsicòloga del 
Centre Neurorehabilitador Miquel  

Martí i Pol de la Fundació Esclerosi 
Múltiple.  

 

 

 

 

 

 



6 de la tarda 

9 a 11del mati 

11 del MATí 

 

 

 

 

 

Spinning  

 

Coordinat per: Artesa Gym 

Lloc: Sala Teatre 

 

Pel·lícula 

Bohemian Rhapsody   

(Entrada Gratuïta) 

Lloc:  Sala Teatre  
 
 
 

 
 

 

 

 

 

Exhibició d’Animals cuidadors 
de persones 

A càrrec de :  l’associació ILERKAN. Per a tots els públics i especialment 

pels nens.  

Lloc:  Escola 

 

L’Associació Ilerkan està formada per un equip multidisciplinari de 
professionals de l’àmbit sanitari, educatiu i social que s’han format com a 
tècnics i experts en Intervencions Assistides amb Animals (IAA), 
concretament amb gossos, treballem sempre en equip i en xarxa. 
 

Dimecres, 1 Maig 

Dijous, 2 de Maig 

2/4 de 7 de la tarda 

8 de la tarda 

2/4 de 8 de la tarda 

8 de la tarda 
Xerrada “Endreça la teva vida 
amb hàbit saludable” 

 
A càrrec de: Professionals Atelier narratiu (duració 1 hora). 

Lloc:  Sala de Plens Ajuntament. 
 
 

 
 

 
Taller de Risoteràpia  
 

A càrrec de : Dúnia Carulla 

Lloc:  Sala de plens de l’Ajuntament 

 
Un taller per desconnectar, on profunditzaràs amb tu mateix i connectaràs amb la 
teva capacitat de sentir i de connectar amb les teves emocions a través de 
l’expressió corporal, música, joc teatral...creant un espai on el riure serà el resultat 
per sentir-te millor. 

 
Concert de l’Intèrpret 

 

Concert de l’Orquestra Simfònica de l’Intèrpret. 

Lloc:  Sala del Teatre 

 
 
Masterclass de Zumba 
 

A càrrec de :  de Josep Rebull 

Lloc: Pavelló 

 

 

 

 

Divendres, 3 Maig 



10 de la nit 

7 de la tarda 

A continuació 

A continuació 

nit 

 

 
 
Berenar Popular  
 

Lloc:  Plaça Albízies 

                                                          
 

 

 

Sortida itinerant de l’obra de 
teatre “WITCHIN”  

 

Desde la plaça Albizies pels carrers del 
Poble 
Kabitha, Kena i Kibby són tres bruixes 
que s’han cansat de ser esclaves de la 
figura autoritària que les oprimeix: 
Makkú, un gat de grans dimensions 
que sempre se’n surt amb la seva.  
 

 
Actuació del Pardal 
Roquer, versió acústica 

Lloc:  Sala teatre 
 
Autor i compositor del nostre himne, "Soc de 
l'Oest".  

 
Actuació musical, pel duet 
format per Gemma Olomí i 
Raquel Herrera  
 
 

Dissabte, 4 Maig 

2/4 de l’1 del migdia  

11 del matí 

2 de la tarda 

 
 

 

 

 

Caramelles - Coral de Juneda 
 

Caramelles en homenatge a Camil Bonet 
 

Carrers del recorregut :  

Inici al c. Gallart:        11:00h. 

Plaça de l’Església:     11:15h.  

Plaça Major:                11:30h. 

c. Sant Ramon:           11:45h.  

c. Hortes:                     12:00h. 

Plaça Albízies:             12:15h. 

Pavelló:                        12:30h. 

 

 

 

Sardanes  
 

Ballada de Sardanes amb la: 

Cobla Contemporània 

Lloc:  Pavelló 
 

 
  Dinar popular   

 
Lloc:  Sala teatre 
 
Per tothom que vulgui compartir el dinar amb 
els sardanistes. 
Per apuntar-se al dinar podeu anar a les 
oficines de LA CAIXA o BBVA pel preu de 11 
euros i recollir el tiquet a les oficines 
municipals, fins el dia 2 de maig. 

 

Diumenge, 5 Maig 



6 de la tarda 

¾ de 5 de la tarda 

 

Rebuda “ULTRA 
CLEAN MARATHON”   

 
Hora :  ¾ de 5 de la tarda 
Lloc: Davant de la Sala del Teatre 
 
 
La segona edició de la “Ultra Clean Marathon” enguany ens passa la 1a 
edició per la nostra població, on ciclistes  faran una ruta circular que 
transcorrerà 700 km per zones d’alt valor paisatgístic i natural de 
Catalunya. 

 

Pel·lícula de cine mut   

A càrrec de:   

Carles Robert, pianista     i    Miquel Àngel Marín , clarinet 

 

 

 

 

Posen música a la pel.lícula “ The Cameraman”  de Buster Keaton 

 

 

 

UNA JOIA DEL CINEMA MUT... DIVERTIDÍSSIMA!! 

L'última pel.lícula muda d'en Buster Keaton és també el primer film que va realitzar 
per a l’MGM. Durant anys, aquesta companyia va fer servir The Cameraman, amb 
tocs de romanticisme i escenes absolutament delirants 
En Luke Shannon és un fotògraf que treballa pels carrers de Nova York acompanyat d’un 
mico petit. S’enamora d’una telefonista d’una companyia de noticiaris cinematogràfics i, 
per estar--‐hi a prop, es converteix en operador de cinema, cercant amb la seva càmera 
una bona notícia. 
Apta per a tots els públics 

Direcció: Edward Sedgwick          Any: 1928 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

                  

AJUNTAMENT ARTESA DE LLEIDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CULTURA I FESTES 



    

 
 
SALUTACIÓ 

 

La Primavera ja és aquí…i la nostra Setmana 
Cultural també!!! 

Estem molt contents que un any més podem 
gaudir de una altra Setmana Cultural al nostre 
poble, ARTESA DE LLEIDA.  

Amb tot el nostre apreci i respecte, us hem 
preparat tallers, xerrades, música, esport...i 
moltes coses més!!! 

Esperem que gaudiu d’una molt bona setmana 
i que hi participeu amb tot allò que us pugui 
resultar interessant i us vingui de gust. 

Us hi esperem a tots/es!!! 

Una abraçada 
 

Joan i Yolanda 
Regidors de Cultura 
 

 

 

 

 

 

 



2/4 de 7 de la 

tarda 

 
 

 

 

Conferència del Dr. David 

Bueno i Torrens 
 
"El cervell aprenent: Què ens diu la neurociència s obre l'educació". 
 
Lloc:  Sala Teatre  

Preu:  Anticipada: 3€ fins al dia 16 d’abril 
Taquilla: 5€ 

Per poder assistir a la conferència cal fer prèviament la inscripció 
omplint el següent formulari: 

El codi Qr us porta al formulari. 

 
 
 

 

 

O bé cliqueu en aquest enllaç per anar al formulari: 

https://goo.gl/forms/mcoR6j9dn0yZrsn22 

 
 
Què és la neurociència? La neurociència ens ha permès entendre 
com funciona el cervell en molts aspectes del nostre dia a dia, un 
d’aquests és l’aprenentatge. Les emocions, la motivació, el plaer, la 
curiositat... en el naixement s’introdueixen en el funcionament instintiu 
del nostre cervell i esdevenen fonamentals en qualsevol procés 
d’ensenyament- aprenentatge. 
 
És un científic envoltat de preguntes: Com aprenem? Com pensa un 
adolescent? Quina és la millor edat per començar amb un segon 
idioma? Per què la música, la plàstica i l'educació física són tan 
importants?... 
 

2/4 DE 6 de la tarda 

12 del migdia 

2/4 de 10 del matí 

 

 

 

 

 
Taller amb fruita per a 

nens i nenes 

 

A càrrec del :  ”Taller de lletres ” amb  
la Saray 
Lloc:  Menjador Escola 
Inscripcions a l’Ajuntament  
         

 

 

 

 

 
Festival Escola Música 
Municipal (Dalcroze) 

 

     

Les veus en concert  
Viatge auditiu pel S. XX Els alumnes de cant de l’Escola de Música 
Municipal i els alumnes del Centre Dalcroze de Lleida uneixen les seves 
veus per oferir un concert ben especial. 

 

 

 

 

 

Caminada 
 

A càrrec de:   U.E. Superbé  -  Caminada pels diferents llocs del terme 
d’un recorregut d’uns 12 kms, en acabar hi haurà un petit refrigeri, pels 
caminadors i caminadores.    
Sortida  davant de l’Ajuntament  
 

Diumenge, 28 Abril 

Divendres, 26 d’Abril 

Dissabte, 27 Abril 



6 de la tarda 

5 de la tarda 

5 de la tarda 

 
 

Pel·lícula  

Robin Hood (Entrada Gratuïta) 

Lloc:  Sala Teatre  

  

 

 

 

 

 

Taller de pastissos  

  
 
A càrrec de: Rouyat Ben-Hommane el 
Qarbadani  
 
Lloc:  Menjador escola 

Inscripció a l’Ajuntament fins el dia 24 d’abril.  
 
 
 

 

 

 

 

 
Espectacle amb Fauna Salvatge   

 
A càrrec de: Zoo Pirineus 
Lloc: Sala Teatre 
 
• Zoo ve a casa nostra a 

Artesa de Lleida.  

• Una activitat  perfecta per despertar 
l‘interès del públic assistent. 

• El contacte amb els animals és una 
experiència profunda i deixa un rècord durador. 

Dilluns, 29 Abril 

Dimarts, 30 Abril 
7 de la tarda 

 

• Activitat desenvolupada amb la col·laboració del Departament d e 
Polítiques Mediambientals de GENCAT.  

• S’explica les normes de l’activitat i  començarà l’exhibició de vol. 
Al final de l'exhibició hi ha un torn per fer preguntes. 

• ANIMALS: Mussol banyut / Mussol comú / Òliba / Gamarús / Duc / 
Geneta / Fura / Xot 

 

• Contingut de l’activitat: 

– Observació 
– Caracterització dels sers vius: 
Nutrició, relació i reproducció. 
– Animals del nostre entorn – 
Classificació segons diferents 
criteris observables. 
– Responsabilitat cap els 
animals. 
– Característiques i 
comportaments dels animals per 
adaptar-se al medi. 

     

 

 

Xerrada “conviure amb 
l'esclerosis múltiple”  

 

Lloc:  Sala de plens Ajuntament. 

A càrrec de :  MÒNICA NIEVES, 
directora i neuropsicòloga del 
Centre Neurorehabilitador Miquel  

Martí i Pol de la Fundació Esclerosi 
Múltiple.  

 

 

 

 

 

 



6 de la tarda 

9 a 11del mati 

11 del MATí 

 

 

 

 

 

Spinning  

 

Coordinat per: Artesa Gym 

Lloc: Sala Teatre 

 

Pel·lícula 

Bohemian Rhapsody   

(Entrada Gratuïta) 

Lloc:  Sala Teatre  
 
 
 

 
 

 

 

 

 

Exhibició d’Animals cuidadors 
de persones 

A càrrec de :  l’associació ILERKAN. Per a tots els públics i especialment 

pels nens.  

Lloc:  Escola 

 

L’Associació Ilerkan està formada per un equip multidisciplinari de 
professionals de l’àmbit sanitari, educatiu i social que s’han format com a 
tècnics i experts en Intervencions Assistides amb Animals (IAA), 
concretament amb gossos, treballem sempre en equip i en xarxa. 
 

Dimecres, 1 Maig 

Dijous, 2 de Maig 

2/4 de 7 de la tarda 

8 de la tarda 

2/4 de 8 de la tarda 

8 de la tarda 
Xerrada “Endreça la teva vida 
amb hàbit saludable” 

 
A càrrec de: Professionals Atelier narratiu (duració 1 hora). 

Lloc:  Sala de Plens Ajuntament. 
 
 

 
 

 
Taller de Risoteràpia  
 

A càrrec de : Dúnia Carulla 

Lloc:  Sala de plens de l’Ajuntament 

 
Un taller per desconnectar, on profunditzaràs amb tu mateix i connectaràs amb la 
teva capacitat de sentir i de connectar amb les teves emocions a través de 
l’expressió corporal, música, joc teatral...creant un espai on el riure serà el resultat 
per sentir-te millor. 

 
Concert de l’Intèrpret 

 

Concert de l’Orquestra Simfònica de l’Intèrpret. 

Lloc:  Sala del Teatre 

 
 
Masterclass de Zumba 
 

A càrrec de :  de Josep Rebull 

Lloc: Pavelló 

 

 

 

 

Divendres, 3 Maig 



10 de la nit 

7 de la tarda 

A continuació 

A continuació 

nit 

 

 
 
Berenar Popular  
 

Lloc:  Plaça Albízies 

                                                          
 

 

 

Sortida itinerant de l’obra de 
teatre “WITCHIN”  

 

Desde la plaça Albizies pels carrers del 
Poble 
Kabitha, Kena i Kibby són tres bruixes 
que s’han cansat de ser esclaves de la 
figura autoritària que les oprimeix: 
Makkú, un gat de grans dimensions 
que sempre se’n surt amb la seva.  
 

 
Actuació del Pardal 
Roquer, versió acústica 

Lloc:  Sala teatre 
 
Autor i compositor del nostre himne, "Soc de 
l'Oest".  

 
Actuació musical, pel duet 
format per Gemma Olomí i 
Raquel Herrera  
 
 

Dissabte, 4 Maig 

2/4 de l’1 del migdia  

11 del matí 

2 de la tarda 

 
 

 

 

 

Caramelles - Coral de Juneda 
 

Caramelles en homenatge a Camil Bonet 
 

Carrers del recorregut :  

Inici al c. Gallart:        11:00h. 

Plaça de l’Església:     11:15h.  

Plaça Major:                11:30h. 

c. Sant Ramon:           11:45h.  

c. Hortes:                     12:00h. 

Plaça Albízies:             12:15h. 

Pavelló:                        12:30h. 

 

 

 

Sardanes  
 

Ballada de Sardanes amb la: 

Cobla Contemporània 

Lloc:  Pavelló 
 

 
  Dinar popular   

 
Lloc:  Sala teatre 
 
Per tothom que vulgui compartir el dinar amb 
els sardanistes. 
Per apuntar-se al dinar podeu anar a les 
oficines de LA CAIXA o BBVA pel preu de 11 
euros i recollir el tiquet a les oficines 
municipals, fins el dia 2 de maig. 

 

Diumenge, 5 Maig 



6 de la tarda 

¾ de 5 de la tarda 

 

Rebuda “ULTRA 
CLEAN MARATHON”   

 
Hora :  ¾ de 5 de la tarda 
Lloc: Davant de la Sala del Teatre 
 
 
La segona edició de la “Ultra Clean Marathon” enguany ens passa la 1a 
edició per la nostra població, on ciclistes  faran una ruta circular que 
transcorrerà 700 km per zones d’alt valor paisatgístic i natural de 
Catalunya. 

 

Pel·lícula de cine mut   

A càrrec de:   

Carles Robert, pianista     i    Miquel Àngel Marín , clarinet 

 

 

 

 

Posen música a la pel.lícula “ The Cameraman”  de Buster Keaton 

 

 

 

UNA JOIA DEL CINEMA MUT... DIVERTIDÍSSIMA!! 

L'última pel.lícula muda d'en Buster Keaton és també el primer film que va realitzar 
per a l’MGM. Durant anys, aquesta companyia va fer servir The Cameraman, amb 
tocs de romanticisme i escenes absolutament delirants 
En Luke Shannon és un fotògraf que treballa pels carrers de Nova York acompanyat d’un 
mico petit. S’enamora d’una telefonista d’una companyia de noticiaris cinematogràfics i, 
per estar--‐hi a prop, es converteix en operador de cinema, cercant amb la seva càmera 
una bona notícia. 
Apta per a tots els públics 

Direcció: Edward Sedgwick          Any: 1928 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

                  

AJUNTAMENT ARTESA DE LLEIDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CULTURA I FESTES 



    

 
 
SALUTACIÓ 

 

La Primavera ja és aquí…i la nostra Setmana 
Cultural també!!! 

Estem molt contents que un any més podem 
gaudir de una altra Setmana Cultural al nostre 
poble, ARTESA DE LLEIDA.  

Amb tot el nostre apreci i respecte, us hem 
preparat tallers, xerrades, música, esport...i 
moltes coses més!!! 

Esperem que gaudiu d’una molt bona setmana 
i que hi participeu amb tot allò que us pugui 
resultar interessant i us vingui de gust. 

Us hi esperem a tots/es!!! 

Una abraçada 
 

Joan i Yolanda 
Regidors de Cultura 
 

 

 

 

 

 

 



2/4 de 7 de la 

tarda 

 
 

 

 

Conferència del Dr. David 

Bueno i Torrens 
 
"El cervell aprenent: Què ens diu la neurociència s obre l'educació". 
 
Lloc:  Sala Teatre  

Preu:  Anticipada: 3€ fins al dia 16 d’abril 
Taquilla: 5€ 

Per poder assistir a la conferència cal fer prèviament la inscripció 
omplint el següent formulari: 

El codi Qr us porta al formulari. 

 
 
 

 

 

O bé cliqueu en aquest enllaç per anar al formulari: 

https://goo.gl/forms/mcoR6j9dn0yZrsn22 

 
 
Què és la neurociència? La neurociència ens ha permès entendre 
com funciona el cervell en molts aspectes del nostre dia a dia, un 
d’aquests és l’aprenentatge. Les emocions, la motivació, el plaer, la 
curiositat... en el naixement s’introdueixen en el funcionament instintiu 
del nostre cervell i esdevenen fonamentals en qualsevol procés 
d’ensenyament- aprenentatge. 
 
És un científic envoltat de preguntes: Com aprenem? Com pensa un 
adolescent? Quina és la millor edat per començar amb un segon 
idioma? Per què la música, la plàstica i l'educació física són tan 
importants?... 
 

2/4 DE 6 de la tarda 

12 del migdia 

2/4 de 10 del matí 

 

 

 

 

 
Taller amb fruita per a 

nens i nenes 

 

A càrrec del :  ”Taller de lletres ” amb  
la Saray 
Lloc:  Menjador Escola 
Inscripcions a l’Ajuntament  
         

 

 

 

 

 
Festival Escola Música 
Municipal (Dalcroze) 

 

     

Les veus en concert  
Viatge auditiu pel S. XX Els alumnes de cant de l’Escola de Música 
Municipal i els alumnes del Centre Dalcroze de Lleida uneixen les seves 
veus per oferir un concert ben especial. 

 

 

 

 

 

Caminada 
 

A càrrec de:   U.E. Superbé  -  Caminada pels diferents llocs del terme 
d’un recorregut d’uns 12 kms, en acabar hi haurà un petit refrigeri, pels 
caminadors i caminadores.    
Sortida  davant de l’Ajuntament  
 

Diumenge, 28 Abril 

Divendres, 26 d’Abril 

Dissabte, 27 Abril 



6 de la tarda 

5 de la tarda 

5 de la tarda 

 
 

Pel·lícula  

Robin Hood (Entrada Gratuïta) 

Lloc:  Sala Teatre  

  

 

 

 

 

 

Taller de pastissos  

  
 
A càrrec de: Rouyat Ben-Hommane el 
Qarbadani  
 
Lloc:  Menjador escola 

Inscripció a l’Ajuntament fins el dia 24 d’abril.  
 
 
 

 

 

 

 

 
Espectacle amb Fauna Salvatge   

 
A càrrec de: Zoo Pirineus 
Lloc: Sala Teatre 
 
• Zoo ve a casa nostra a 

Artesa de Lleida.  

• Una activitat  perfecta per despertar 
l‘interès del públic assistent. 

• El contacte amb els animals és una 
experiència profunda i deixa un rècord durador. 

Dilluns, 29 Abril 

Dimarts, 30 Abril 
7 de la tarda 

 

• Activitat desenvolupada amb la col·laboració del Departament d e 
Polítiques Mediambientals de GENCAT.  

• S’explica les normes de l’activitat i  començarà l’exhibició de vol. 
Al final de l'exhibició hi ha un torn per fer preguntes. 

• ANIMALS: Mussol banyut / Mussol comú / Òliba / Gamarús / Duc / 
Geneta / Fura / Xot 

 

• Contingut de l’activitat: 

– Observació 
– Caracterització dels sers vius: 
Nutrició, relació i reproducció. 
– Animals del nostre entorn – 
Classificació segons diferents 
criteris observables. 
– Responsabilitat cap els 
animals. 
– Característiques i 
comportaments dels animals per 
adaptar-se al medi. 

     

 

 

Xerrada “conviure amb 
l'esclerosis múltiple”  

 

Lloc:  Sala de plens Ajuntament. 

A càrrec de :  MÒNICA NIEVES, 
directora i neuropsicòloga del 
Centre Neurorehabilitador Miquel  

Martí i Pol de la Fundació Esclerosi 
Múltiple.  

 

 

 

 

 

 



6 de la tarda 

9 a 11del mati 

11 del MATí 

 

 

 

 

 

Spinning  

 

Coordinat per: Artesa Gym 

Lloc: Sala Teatre 

 

Pel·lícula 

Bohemian Rhapsody   

(Entrada Gratuïta) 

Lloc:  Sala Teatre  
 
 
 

 
 

 

 

 

 

Exhibició d’Animals cuidadors 
de persones 

A càrrec de :  l’associació ILERKAN. Per a tots els públics i especialment 

pels nens.  

Lloc:  Escola 

 

L’Associació Ilerkan està formada per un equip multidisciplinari de 
professionals de l’àmbit sanitari, educatiu i social que s’han format com a 
tècnics i experts en Intervencions Assistides amb Animals (IAA), 
concretament amb gossos, treballem sempre en equip i en xarxa. 
 

Dimecres, 1 Maig 

Dijous, 2 de Maig 

2/4 de 7 de la tarda 

8 de la tarda 

2/4 de 8 de la tarda 

8 de la tarda 
Xerrada “Endreça la teva vida 
amb hàbit saludable” 

 
A càrrec de: Professionals Atelier narratiu (duració 1 hora). 

Lloc:  Sala de Plens Ajuntament. 
 
 

 
 

 
Taller de Risoteràpia  
 

A càrrec de : Dúnia Carulla 

Lloc:  Sala de plens de l’Ajuntament 

 
Un taller per desconnectar, on profunditzaràs amb tu mateix i connectaràs amb la 
teva capacitat de sentir i de connectar amb les teves emocions a través de 
l’expressió corporal, música, joc teatral...creant un espai on el riure serà el resultat 
per sentir-te millor. 

 
Concert de l’Intèrpret 

 

Concert de l’Orquestra Simfònica de l’Intèrpret. 

Lloc:  Sala del Teatre 

 
 
Masterclass de Zumba 
 

A càrrec de :  de Josep Rebull 

Lloc: Pavelló 

 

 

 

 

Divendres, 3 Maig 



10 de la nit 

7 de la tarda 

A continuació 

A continuació 

nit 

 

 
 
Berenar Popular  
 

Lloc:  Plaça Albízies 

                                                          
 

 

 

Sortida itinerant de l’obra de 
teatre “WITCHIN”  

 

Desde la plaça Albizies pels carrers del 
Poble 
Kabitha, Kena i Kibby són tres bruixes 
que s’han cansat de ser esclaves de la 
figura autoritària que les oprimeix: 
Makkú, un gat de grans dimensions 
que sempre se’n surt amb la seva.  
 

 
Actuació del Pardal 
Roquer, versió acústica 

Lloc:  Sala teatre 
 
Autor i compositor del nostre himne, "Soc de 
l'Oest".  

 
Actuació musical, pel duet 
format per Gemma Olomí i 
Raquel Herrera  
 
 

Dissabte, 4 Maig 

2/4 de l’1 del migdia  

11 del matí 

2 de la tarda 

 
 

 

 

 

Caramelles - Coral de Juneda 
 

Caramelles en homenatge a Camil Bonet 
 

Carrers del recorregut :  

Inici al c. Gallart:        11:00h. 

Plaça de l’Església:     11:15h.  

Plaça Major:                11:30h. 

c. Sant Ramon:           11:45h.  

c. Hortes:                     12:00h. 

Plaça Albízies:             12:15h. 

Pavelló:                        12:30h. 

 

 

 

Sardanes  
 

Ballada de Sardanes amb la: 

Cobla Contemporània 

Lloc:  Pavelló 
 

 
  Dinar popular   

 
Lloc:  Sala teatre 
 
Per tothom que vulgui compartir el dinar amb 
els sardanistes. 
Per apuntar-se al dinar podeu anar a les 
oficines de LA CAIXA o BBVA pel preu de 11 
euros i recollir el tiquet a les oficines 
municipals, fins el dia 2 de maig. 

 

Diumenge, 5 Maig 



6 de la tarda 

¾ de 5 de la tarda 

 

Rebuda “ULTRA 
CLEAN MARATHON”   

 
Hora :  ¾ de 5 de la tarda 
Lloc: Davant de la Sala del Teatre 
 
 
La segona edició de la “Ultra Clean Marathon” enguany ens passa la 1a 
edició per la nostra població, on ciclistes  faran una ruta circular que 
transcorrerà 700 km per zones d’alt valor paisatgístic i natural de 
Catalunya. 

 

Pel·lícula de cine mut   

A càrrec de:   

Carles Robert, pianista     i    Miquel Àngel Marín , clarinet 

 

 

 

 

Posen música a la pel.lícula “ The Cameraman”  de Buster Keaton 

 

 

 

UNA JOIA DEL CINEMA MUT... DIVERTIDÍSSIMA!! 

L'última pel.lícula muda d'en Buster Keaton és també el primer film que va realitzar 
per a l’MGM. Durant anys, aquesta companyia va fer servir The Cameraman, amb 
tocs de romanticisme i escenes absolutament delirants 
En Luke Shannon és un fotògraf que treballa pels carrers de Nova York acompanyat d’un 
mico petit. S’enamora d’una telefonista d’una companyia de noticiaris cinematogràfics i, 
per estar--‐hi a prop, es converteix en operador de cinema, cercant amb la seva càmera 
una bona notícia. 
Apta per a tots els públics 

Direcció: Edward Sedgwick          Any: 1928 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

                  

AJUNTAMENT ARTESA DE LLEIDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CULTURA I FESTES 



    

 
 
SALUTACIÓ 

 

La Primavera ja és aquí…i la nostra Setmana 
Cultural també!!! 

Estem molt contents que un any més podem 
gaudir de una altra Setmana Cultural al nostre 
poble, ARTESA DE LLEIDA.  

Amb tot el nostre apreci i respecte, us hem 
preparat tallers, xerrades, música, esport...i 
moltes coses més!!! 

Esperem que gaudiu d’una molt bona setmana 
i que hi participeu amb tot allò que us pugui 
resultar interessant i us vingui de gust. 

Us hi esperem a tots/es!!! 

Una abraçada 
 

Joan i Yolanda 
Regidors de Cultura 
 

 

 

 

 

 

 



2/4 de 7 de la 

tarda 

 
 

 

 

Conferència del Dr. David 

Bueno i Torrens 
 
"El cervell aprenent: Què ens diu la neurociència s obre l'educació". 
 
Lloc:  Sala Teatre  

Preu:  Anticipada: 3€ fins al dia 16 d’abril 
Taquilla: 5€ 

Per poder assistir a la conferència cal fer prèviament la inscripció 
omplint el següent formulari: 

El codi Qr us porta al formulari. 

 
 
 

 

 

O bé cliqueu en aquest enllaç per anar al formulari: 

https://goo.gl/forms/mcoR6j9dn0yZrsn22 

 
 
Què és la neurociència? La neurociència ens ha permès entendre 
com funciona el cervell en molts aspectes del nostre dia a dia, un 
d’aquests és l’aprenentatge. Les emocions, la motivació, el plaer, la 
curiositat... en el naixement s’introdueixen en el funcionament instintiu 
del nostre cervell i esdevenen fonamentals en qualsevol procés 
d’ensenyament- aprenentatge. 
 
És un científic envoltat de preguntes: Com aprenem? Com pensa un 
adolescent? Quina és la millor edat per començar amb un segon 
idioma? Per què la música, la plàstica i l'educació física són tan 
importants?... 
 

2/4 DE 6 de la tarda 

12 del migdia 

2/4 de 10 del matí 

 

 

 

 

 
Taller amb fruita per a 

nens i nenes 

 

A càrrec del :  ”Taller de lletres ” amb  
la Saray 
Lloc:  Menjador Escola 
Inscripcions a l’Ajuntament  
         

 

 

 

 

 
Festival Escola Música 
Municipal (Dalcroze) 

 

     

Les veus en concert  
Viatge auditiu pel S. XX Els alumnes de cant de l’Escola de Música 
Municipal i els alumnes del Centre Dalcroze de Lleida uneixen les seves 
veus per oferir un concert ben especial. 

 

 

 

 

 

Caminada 
 

A càrrec de:   U.E. Superbé  -  Caminada pels diferents llocs del terme 
d’un recorregut d’uns 12 kms, en acabar hi haurà un petit refrigeri, pels 
caminadors i caminadores.    
Sortida  davant de l’Ajuntament  
 

Diumenge, 28 Abril 

Divendres, 26 d’Abril 

Dissabte, 27 Abril 



6 de la tarda 

5 de la tarda 

5 de la tarda 

 
 

Pel·lícula  

Robin Hood (Entrada Gratuïta) 

Lloc:  Sala Teatre  

  

 

 

 

 

 

Taller de pastissos  

  
 
A càrrec de: Rouyat Ben-Hommane el 
Qarbadani  
 
Lloc:  Menjador escola 

Inscripció a l’Ajuntament fins el dia 24 d’abril.  
 
 
 

 

 

 

 

 
Espectacle amb Fauna Salvatge   

 
A càrrec de: Zoo Pirineus 
Lloc: Sala Teatre 
 
• Zoo ve a casa nostra a 

Artesa de Lleida.  

• Una activitat  perfecta per despertar 
l‘interès del públic assistent. 

• El contacte amb els animals és una 
experiència profunda i deixa un rècord durador. 

Dilluns, 29 Abril 

Dimarts, 30 Abril 
7 de la tarda 

 

• Activitat desenvolupada amb la col·laboració del Departament d e 
Polítiques Mediambientals de GENCAT.  

• S’explica les normes de l’activitat i  començarà l’exhibició de vol. 
Al final de l'exhibició hi ha un torn per fer preguntes. 

• ANIMALS: Mussol banyut / Mussol comú / Òliba / Gamarús / Duc / 
Geneta / Fura / Xot 

 

• Contingut de l’activitat: 

– Observació 
– Caracterització dels sers vius: 
Nutrició, relació i reproducció. 
– Animals del nostre entorn – 
Classificació segons diferents 
criteris observables. 
– Responsabilitat cap els 
animals. 
– Característiques i 
comportaments dels animals per 
adaptar-se al medi. 

     

 

 

Xerrada “conviure amb 
l'esclerosis múltiple”  

 

Lloc:  Sala de plens Ajuntament. 

A càrrec de :  MÒNICA NIEVES, 
directora i neuropsicòloga del 
Centre Neurorehabilitador Miquel  

Martí i Pol de la Fundació Esclerosi 
Múltiple.  

 

 

 

 

 

 



6 de la tarda 

9 a 11del mati 

11 del MATí 

 

 

 

 

 

Spinning  

 

Coordinat per: Artesa Gym 

Lloc: Sala Teatre 

 

Pel·lícula 

Bohemian Rhapsody   

(Entrada Gratuïta) 

Lloc:  Sala Teatre  
 
 
 

 
 

 

 

 

 

Exhibició d’Animals cuidadors 
de persones 

A càrrec de :  l’associació ILERKAN. Per a tots els públics i especialment 

pels nens.  

Lloc:  Escola 

 

L’Associació Ilerkan està formada per un equip multidisciplinari de 
professionals de l’àmbit sanitari, educatiu i social que s’han format com a 
tècnics i experts en Intervencions Assistides amb Animals (IAA), 
concretament amb gossos, treballem sempre en equip i en xarxa. 
 

Dimecres, 1 Maig 

Dijous, 2 de Maig 

2/4 de 7 de la tarda 

8 de la tarda 

2/4 de 8 de la tarda 

8 de la tarda 
Xerrada “Endreça la teva vida 
amb hàbit saludable” 

 
A càrrec de: Professionals Atelier narratiu (duració 1 hora). 

Lloc:  Sala de Plens Ajuntament. 
 
 

 
 

 
Taller de Risoteràpia  
 

A càrrec de : Dúnia Carulla 

Lloc:  Sala de plens de l’Ajuntament 

 
Un taller per desconnectar, on profunditzaràs amb tu mateix i connectaràs amb la 
teva capacitat de sentir i de connectar amb les teves emocions a través de 
l’expressió corporal, música, joc teatral...creant un espai on el riure serà el resultat 
per sentir-te millor. 

 
Concert de l’Intèrpret 

 

Concert de l’Orquestra Simfònica de l’Intèrpret. 

Lloc:  Sala del Teatre 

 
 
Masterclass de Zumba 
 

A càrrec de :  de Josep Rebull 

Lloc: Pavelló 

 

 

 

 

Divendres, 3 Maig 



10 de la nit 

7 de la tarda 

A continuació 

A continuació 

nit 

 

 
 
Berenar Popular  
 

Lloc:  Plaça Albízies 

                                                          
 

 

 

Sortida itinerant de l’obra de 
teatre “WITCHIN”  

 

Desde la plaça Albizies pels carrers del 
Poble 
Kabitha, Kena i Kibby són tres bruixes 
que s’han cansat de ser esclaves de la 
figura autoritària que les oprimeix: 
Makkú, un gat de grans dimensions 
que sempre se’n surt amb la seva.  
 

 
Actuació del Pardal 
Roquer, versió acústica 

Lloc:  Sala teatre 
 
Autor i compositor del nostre himne, "Soc de 
l'Oest".  

 
Actuació musical, pel duet 
format per Gemma Olomí i 
Raquel Herrera  
 
 

Dissabte, 4 Maig 

2/4 de l’1 del migdia  

11 del matí 

2 de la tarda 

 
 

 

 

 

Caramelles - Coral de Juneda 
 

Caramelles en homenatge a Camil Bonet 
 

Carrers del recorregut :  

Inici al c. Gallart:        11:00h. 

Plaça de l’Església:     11:15h.  

Plaça Major:                11:30h. 

c. Sant Ramon:           11:45h.  

c. Hortes:                     12:00h. 

Plaça Albízies:             12:15h. 

Pavelló:                        12:30h. 

 

 

 

Sardanes  
 

Ballada de Sardanes amb la: 

Cobla Contemporània 

Lloc:  Pavelló 
 

 
  Dinar popular   

 
Lloc:  Sala teatre 
 
Per tothom que vulgui compartir el dinar amb 
els sardanistes. 
Per apuntar-se al dinar podeu anar a les 
oficines de LA CAIXA o BBVA pel preu de 11 
euros i recollir el tiquet a les oficines 
municipals, fins el dia 2 de maig. 

 

Diumenge, 5 Maig 



6 de la tarda 

¾ de 5 de la tarda 

 

Rebuda “ULTRA 
CLEAN MARATHON”   

 
Hora :  ¾ de 5 de la tarda 
Lloc: Davant de la Sala del Teatre 
 
 
La segona edició de la “Ultra Clean Marathon” enguany ens passa la 1a 
edició per la nostra població, on ciclistes  faran una ruta circular que 
transcorrerà 700 km per zones d’alt valor paisatgístic i natural de 
Catalunya. 

 

Pel·lícula de cine mut   

A càrrec de:   

Carles Robert, pianista     i    Miquel Àngel Marín , clarinet 

 

 

 

 

Posen música a la pel.lícula “ The Cameraman”  de Buster Keaton 

 

 

 

UNA JOIA DEL CINEMA MUT... DIVERTIDÍSSIMA!! 

L'última pel.lícula muda d'en Buster Keaton és també el primer film que va realitzar 
per a l’MGM. Durant anys, aquesta companyia va fer servir The Cameraman, amb 
tocs de romanticisme i escenes absolutament delirants 
En Luke Shannon és un fotògraf que treballa pels carrers de Nova York acompanyat d’un 
mico petit. S’enamora d’una telefonista d’una companyia de noticiaris cinematogràfics i, 
per estar--‐hi a prop, es converteix en operador de cinema, cercant amb la seva càmera 
una bona notícia. 
Apta per a tots els públics 

Direcció: Edward Sedgwick          Any: 1928 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

                  

AJUNTAMENT ARTESA DE LLEIDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CULTURA I FESTES 



    

 
 
SALUTACIÓ 

 

La Primavera ja és aquí…i la nostra Setmana 
Cultural també!!! 

Estem molt contents que un any més podem 
gaudir de una altra Setmana Cultural al nostre 
poble, ARTESA DE LLEIDA.  

Amb tot el nostre apreci i respecte, us hem 
preparat tallers, xerrades, música, esport...i 
moltes coses més!!! 

Esperem que gaudiu d’una molt bona setmana 
i que hi participeu amb tot allò que us pugui 
resultar interessant i us vingui de gust. 

Us hi esperem a tots/es!!! 

Una abraçada 
 

Joan i Yolanda 
Regidors de Cultura 
 

 

 

 

 

 

 



2/4 de 7 de la 

tarda 

 
 

 

 

Conferència del Dr. David 

Bueno i Torrens 
 
"El cervell aprenent: Què ens diu la neurociència s obre l'educació". 
 
Lloc:  Sala Teatre  

Preu:  Anticipada: 3€ fins al dia 16 d’abril 
Taquilla: 5€ 

Per poder assistir a la conferència cal fer prèviament la inscripció 
omplint el següent formulari: 

El codi Qr us porta al formulari. 

 
 
 

 

 

O bé cliqueu en aquest enllaç per anar al formulari: 

https://goo.gl/forms/mcoR6j9dn0yZrsn22 

 
 
Què és la neurociència? La neurociència ens ha permès entendre 
com funciona el cervell en molts aspectes del nostre dia a dia, un 
d’aquests és l’aprenentatge. Les emocions, la motivació, el plaer, la 
curiositat... en el naixement s’introdueixen en el funcionament instintiu 
del nostre cervell i esdevenen fonamentals en qualsevol procés 
d’ensenyament- aprenentatge. 
 
És un científic envoltat de preguntes: Com aprenem? Com pensa un 
adolescent? Quina és la millor edat per començar amb un segon 
idioma? Per què la música, la plàstica i l'educació física són tan 
importants?... 
 

2/4 DE 6 de la tarda 

12 del migdia 

2/4 de 10 del matí 

 

 

 

 

 
Taller amb fruita per a 

nens i nenes 

 

A càrrec del :  ”Taller de lletres ” amb  
la Saray 
Lloc:  Menjador Escola 
Inscripcions a l’Ajuntament  
         

 

 

 

 

 
Festival Escola Música 
Municipal (Dalcroze) 

 

     

Les veus en concert  
Viatge auditiu pel S. XX Els alumnes de cant de l’Escola de Música 
Municipal i els alumnes del Centre Dalcroze de Lleida uneixen les seves 
veus per oferir un concert ben especial. 

 

 

 

 

 

Caminada 
 

A càrrec de:   U.E. Superbé  -  Caminada pels diferents llocs del terme 
d’un recorregut d’uns 12 kms, en acabar hi haurà un petit refrigeri, pels 
caminadors i caminadores.    
Sortida  davant de l’Ajuntament  
 

Diumenge, 28 Abril 

Divendres, 26 d’Abril 

Dissabte, 27 Abril 



6 de la tarda 

5 de la tarda 

5 de la tarda 

 
 

Pel·lícula  

Robin Hood (Entrada Gratuïta) 

Lloc:  Sala Teatre  

  

 

 

 

 

 

Taller de pastissos  

  
 
A càrrec de: Rouyat Ben-Hommane el 
Qarbadani  
 
Lloc:  Menjador escola 

Inscripció a l’Ajuntament fins el dia 24 d’abril.  
 
 
 

 

 

 

 

 
Espectacle amb Fauna Salvatge   

 
A càrrec de: Zoo Pirineus 
Lloc: Sala Teatre 
 
• Zoo ve a casa nostra a 

Artesa de Lleida.  

• Una activitat  perfecta per despertar 
l‘interès del públic assistent. 

• El contacte amb els animals és una 
experiència profunda i deixa un rècord durador. 

Dilluns, 29 Abril 

Dimarts, 30 Abril 
7 de la tarda 

 

• Activitat desenvolupada amb la col·laboració del Departament d e 
Polítiques Mediambientals de GENCAT.  

• S’explica les normes de l’activitat i  començarà l’exhibició de vol. 
Al final de l'exhibició hi ha un torn per fer preguntes. 

• ANIMALS: Mussol banyut / Mussol comú / Òliba / Gamarús / Duc / 
Geneta / Fura / Xot 

 

• Contingut de l’activitat: 

– Observació 
– Caracterització dels sers vius: 
Nutrició, relació i reproducció. 
– Animals del nostre entorn – 
Classificació segons diferents 
criteris observables. 
– Responsabilitat cap els 
animals. 
– Característiques i 
comportaments dels animals per 
adaptar-se al medi. 

     

 

 

Xerrada “conviure amb 
l'esclerosis múltiple”  

 

Lloc:  Sala de plens Ajuntament. 

A càrrec de :  MÒNICA NIEVES, 
directora i neuropsicòloga del 
Centre Neurorehabilitador Miquel  

Martí i Pol de la Fundació Esclerosi 
Múltiple.  

 

 

 

 

 

 



6 de la tarda 

9 a 11del mati 

11 del MATí 

 

 

 

 

 

Spinning  

 

Coordinat per: Artesa Gym 

Lloc: Sala Teatre 

 

Pel·lícula 

Bohemian Rhapsody   

(Entrada Gratuïta) 

Lloc:  Sala Teatre  
 
 
 

 
 

 

 

 

 

Exhibició d’Animals cuidadors 
de persones 

A càrrec de :  l’associació ILERKAN. Per a tots els públics i especialment 

pels nens.  

Lloc:  Escola 

 

L’Associació Ilerkan està formada per un equip multidisciplinari de 
professionals de l’àmbit sanitari, educatiu i social que s’han format com a 
tècnics i experts en Intervencions Assistides amb Animals (IAA), 
concretament amb gossos, treballem sempre en equip i en xarxa. 
 

Dimecres, 1 Maig 

Dijous, 2 de Maig 

2/4 de 7 de la tarda 

8 de la tarda 

2/4 de 8 de la tarda 

8 de la tarda 
Xerrada “Endreça la teva vida 
amb hàbit saludable” 

 
A càrrec de: Professionals Atelier narratiu (duració 1 hora). 

Lloc:  Sala de Plens Ajuntament. 
 
 

 
 

 
Taller de Risoteràpia  
 

A càrrec de : Dúnia Carulla 

Lloc:  Sala de plens de l’Ajuntament 

 
Un taller per desconnectar, on profunditzaràs amb tu mateix i connectaràs amb la 
teva capacitat de sentir i de connectar amb les teves emocions a través de 
l’expressió corporal, música, joc teatral...creant un espai on el riure serà el resultat 
per sentir-te millor. 

 
Concert de l’Intèrpret 

 

Concert de l’Orquestra Simfònica de l’Intèrpret. 

Lloc:  Sala del Teatre 

 
 
Masterclass de Zumba 
 

A càrrec de :  de Josep Rebull 

Lloc: Pavelló 

 

 

 

 

Divendres, 3 Maig 



10 de la nit 

7 de la tarda 

A continuació 

A continuació 

nit 

 

 
 
Berenar Popular  
 

Lloc:  Plaça Albízies 

                                                          
 

 

 

Sortida itinerant de l’obra de 
teatre “WITCHIN”  

 

Desde la plaça Albizies pels carrers del 
Poble 
Kabitha, Kena i Kibby són tres bruixes 
que s’han cansat de ser esclaves de la 
figura autoritària que les oprimeix: 
Makkú, un gat de grans dimensions 
que sempre se’n surt amb la seva.  
 

 
Actuació del Pardal 
Roquer, versió acústica 

Lloc:  Sala teatre 
 
Autor i compositor del nostre himne, "Soc de 
l'Oest".  

 
Actuació musical, pel duet 
format per Gemma Olomí i 
Raquel Herrera  
 
 

Dissabte, 4 Maig 

2/4 de l’1 del migdia  

11 del matí 

2 de la tarda 

 
 

 

 

 

Caramelles - Coral de Juneda 
 

Caramelles en homenatge a Camil Bonet 
 

Carrers del recorregut :  

Inici al c. Gallart:        11:00h. 

Plaça de l’Església:     11:15h.  

Plaça Major:                11:30h. 

c. Sant Ramon:           11:45h.  

c. Hortes:                     12:00h. 

Plaça Albízies:             12:15h. 

Pavelló:                        12:30h. 

 

 

 

Sardanes  
 

Ballada de Sardanes amb la: 

Cobla Contemporània 

Lloc:  Pavelló 
 

 
  Dinar popular   

 
Lloc:  Sala teatre 
 
Per tothom que vulgui compartir el dinar amb 
els sardanistes. 
Per apuntar-se al dinar podeu anar a les 
oficines de LA CAIXA o BBVA pel preu de 11 
euros i recollir el tiquet a les oficines 
municipals, fins el dia 2 de maig. 

 

Diumenge, 5 Maig 



6 de la tarda 

¾ de 5 de la tarda 

 

Rebuda “ULTRA 
CLEAN MARATHON”   

 
Hora :  ¾ de 5 de la tarda 
Lloc: Davant de la Sala del Teatre 
 
 
La segona edició de la “Ultra Clean Marathon” enguany ens passa la 1a 
edició per la nostra població, on ciclistes  faran una ruta circular que 
transcorrerà 700 km per zones d’alt valor paisatgístic i natural de 
Catalunya. 

 

Pel·lícula de cine mut   

A càrrec de:   

Carles Robert, pianista     i    Miquel Àngel Marín , clarinet 

 

 

 

 

Posen música a la pel.lícula “ The Cameraman”  de Buster Keaton 

 

 

 

UNA JOIA DEL CINEMA MUT... DIVERTIDÍSSIMA!! 

L'última pel.lícula muda d'en Buster Keaton és també el primer film que va realitzar 
per a l’MGM. Durant anys, aquesta companyia va fer servir The Cameraman, amb 
tocs de romanticisme i escenes absolutament delirants 
En Luke Shannon és un fotògraf que treballa pels carrers de Nova York acompanyat d’un 
mico petit. S’enamora d’una telefonista d’una companyia de noticiaris cinematogràfics i, 
per estar--‐hi a prop, es converteix en operador de cinema, cercant amb la seva càmera 
una bona notícia. 
Apta per a tots els públics 

Direcció: Edward Sedgwick          Any: 1928 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

                  

AJUNTAMENT ARTESA DE LLEIDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CULTURA I FESTES 



    

 
 
SALUTACIÓ 

 

La Primavera ja és aquí…i la nostra Setmana 
Cultural també!!! 

Estem molt contents que un any més podem 
gaudir de una altra Setmana Cultural al nostre 
poble, ARTESA DE LLEIDA.  

Amb tot el nostre apreci i respecte, us hem 
preparat tallers, xerrades, música, esport...i 
moltes coses més!!! 

Esperem que gaudiu d’una molt bona setmana 
i que hi participeu amb tot allò que us pugui 
resultar interessant i us vingui de gust. 

Us hi esperem a tots/es!!! 

Una abraçada 
 

Joan i Yolanda 
Regidors de Cultura 
 

 

 

 

 

 

 



2/4 de 7 de la 

tarda 

 
 

 

 

Conferència del Dr. David 

Bueno i Torrens 
 
"El cervell aprenent: Què ens diu la neurociència s obre l'educació". 
 
Lloc:  Sala Teatre  

Preu:  Anticipada: 3€ fins al dia 16 d’abril 
Taquilla: 5€ 

Per poder assistir a la conferència cal fer prèviament la inscripció 
omplint el següent formulari: 

El codi Qr us porta al formulari. 

 
 
 

 

 

O bé cliqueu en aquest enllaç per anar al formulari: 

https://goo.gl/forms/mcoR6j9dn0yZrsn22 

 
 
Què és la neurociència? La neurociència ens ha permès entendre 
com funciona el cervell en molts aspectes del nostre dia a dia, un 
d’aquests és l’aprenentatge. Les emocions, la motivació, el plaer, la 
curiositat... en el naixement s’introdueixen en el funcionament instintiu 
del nostre cervell i esdevenen fonamentals en qualsevol procés 
d’ensenyament- aprenentatge. 
 
És un científic envoltat de preguntes: Com aprenem? Com pensa un 
adolescent? Quina és la millor edat per començar amb un segon 
idioma? Per què la música, la plàstica i l'educació física són tan 
importants?... 
 

2/4 DE 6 de la tarda 

12 del migdia 

2/4 de 10 del matí 

 

 

 

 

 
Taller amb fruita per a 

nens i nenes 

 

A càrrec del :  ”Taller de lletres ” amb  
la Saray 
Lloc:  Menjador Escola 
Inscripcions a l’Ajuntament  
         

 

 

 

 

 
Festival Escola Música 
Municipal (Dalcroze) 

 

     

Les veus en concert  
Viatge auditiu pel S. XX Els alumnes de cant de l’Escola de Música 
Municipal i els alumnes del Centre Dalcroze de Lleida uneixen les seves 
veus per oferir un concert ben especial. 

 

 

 

 

 

Caminada 
 

A càrrec de:   U.E. Superbé  -  Caminada pels diferents llocs del terme 
d’un recorregut d’uns 12 kms, en acabar hi haurà un petit refrigeri, pels 
caminadors i caminadores.    
Sortida  davant de l’Ajuntament  
 

Diumenge, 28 Abril 

Divendres, 26 d’Abril 

Dissabte, 27 Abril 



6 de la tarda 

5 de la tarda 

5 de la tarda 

 
 

Pel·lícula  

Robin Hood (Entrada Gratuïta) 

Lloc:  Sala Teatre  

  

 

 

 

 

 

Taller de pastissos  

  
 
A càrrec de: Rouyat Ben-Hommane el 
Qarbadani  
 
Lloc:  Menjador escola 

Inscripció a l’Ajuntament fins el dia 24 d’abril.  
 
 
 

 

 

 

 

 
Espectacle amb Fauna Salvatge   

 
A càrrec de: Zoo Pirineus 
Lloc: Sala Teatre 
 
• Zoo ve a casa nostra a 

Artesa de Lleida.  

• Una activitat  perfecta per despertar 
l‘interès del públic assistent. 

• El contacte amb els animals és una 
experiència profunda i deixa un rècord durador. 

Dilluns, 29 Abril 

Dimarts, 30 Abril 
7 de la tarda 

 

• Activitat desenvolupada amb la col·laboració del Departament d e 
Polítiques Mediambientals de GENCAT.  

• S’explica les normes de l’activitat i  començarà l’exhibició de vol. 
Al final de l'exhibició hi ha un torn per fer preguntes. 

• ANIMALS: Mussol banyut / Mussol comú / Òliba / Gamarús / Duc / 
Geneta / Fura / Xot 

 

• Contingut de l’activitat: 

– Observació 
– Caracterització dels sers vius: 
Nutrició, relació i reproducció. 
– Animals del nostre entorn – 
Classificació segons diferents 
criteris observables. 
– Responsabilitat cap els 
animals. 
– Característiques i 
comportaments dels animals per 
adaptar-se al medi. 

     

 

 

Xerrada “conviure amb 
l'esclerosis múltiple”  

 

Lloc:  Sala de plens Ajuntament. 

A càrrec de :  MÒNICA NIEVES, 
directora i neuropsicòloga del 
Centre Neurorehabilitador Miquel  

Martí i Pol de la Fundació Esclerosi 
Múltiple.  

 

 

 

 

 

 



6 de la tarda 

9 a 11del mati 

11 del MATí 

 

 

 

 

 

Spinning  

 

Coordinat per: Artesa Gym 

Lloc: Sala Teatre 

 

Pel·lícula 

Bohemian Rhapsody   

(Entrada Gratuïta) 

Lloc:  Sala Teatre  
 
 
 

 
 

 

 

 

 

Exhibició d’Animals cuidadors 
de persones 

A càrrec de :  l’associació ILERKAN. Per a tots els públics i especialment 

pels nens.  

Lloc:  Escola 

 

L’Associació Ilerkan està formada per un equip multidisciplinari de 
professionals de l’àmbit sanitari, educatiu i social que s’han format com a 
tècnics i experts en Intervencions Assistides amb Animals (IAA), 
concretament amb gossos, treballem sempre en equip i en xarxa. 
 

Dimecres, 1 Maig 

Dijous, 2 de Maig 

2/4 de 7 de la tarda 

8 de la tarda 

2/4 de 8 de la tarda 

8 de la tarda 
Xerrada “Endreça la teva vida 
amb hàbit saludable” 

 
A càrrec de: Professionals Atelier narratiu (duració 1 hora). 

Lloc:  Sala de Plens Ajuntament. 
 
 

 
 

 
Taller de Risoteràpia  
 

A càrrec de : Dúnia Carulla 

Lloc:  Sala de plens de l’Ajuntament 

 
Un taller per desconnectar, on profunditzaràs amb tu mateix i connectaràs amb la 
teva capacitat de sentir i de connectar amb les teves emocions a través de 
l’expressió corporal, música, joc teatral...creant un espai on el riure serà el resultat 
per sentir-te millor. 

 
Concert de l’Intèrpret 

 

Concert de l’Orquestra Simfònica de l’Intèrpret. 

Lloc:  Sala del Teatre 

 
 
Masterclass de Zumba 
 

A càrrec de :  de Josep Rebull 

Lloc: Pavelló 

 

 

 

 

Divendres, 3 Maig 



10 de la nit 

7 de la tarda 

A continuació 

A continuació 

nit 

 

 
 
Berenar Popular  
 

Lloc:  Plaça Albízies 

                                                          
 

 

 

Sortida itinerant de l’obra de 
teatre “WITCHIN”  

 

Desde la plaça Albizies pels carrers del 
Poble 
Kabitha, Kena i Kibby són tres bruixes 
que s’han cansat de ser esclaves de la 
figura autoritària que les oprimeix: 
Makkú, un gat de grans dimensions 
que sempre se’n surt amb la seva.  
 

 
Actuació del Pardal 
Roquer, versió acústica 

Lloc:  Sala teatre 
 
Autor i compositor del nostre himne, "Soc de 
l'Oest".  

 
Actuació musical, pel duet 
format per Gemma Olomí i 
Raquel Herrera  
 
 

Dissabte, 4 Maig 

2/4 de l’1 del migdia  

11 del matí 

2 de la tarda 

 
 

 

 

 

Caramelles - Coral de Juneda 
 

Caramelles en homenatge a Camil Bonet 
 

Carrers del recorregut :  

Inici al c. Gallart:        11:00h. 

Plaça de l’Església:     11:15h.  

Plaça Major:                11:30h. 

c. Sant Ramon:           11:45h.  

c. Hortes:                     12:00h. 

Plaça Albízies:             12:15h. 

Pavelló:                        12:30h. 

 

 

 

Sardanes  
 

Ballada de Sardanes amb la: 

Cobla Contemporània 

Lloc:  Pavelló 
 

 
  Dinar popular   

 
Lloc:  Sala teatre 
 
Per tothom que vulgui compartir el dinar amb 
els sardanistes. 
Per apuntar-se al dinar podeu anar a les 
oficines de LA CAIXA o BBVA pel preu de 11 
euros i recollir el tiquet a les oficines 
municipals, fins el dia 2 de maig. 

 

Diumenge, 5 Maig 



6 de la tarda 

¾ de 5 de la tarda 

 

Rebuda “ULTRA 
CLEAN MARATHON”   

 
Hora :  ¾ de 5 de la tarda 
Lloc: Davant de la Sala del Teatre 
 
 
La segona edició de la “Ultra Clean Marathon” enguany ens passa la 1a 
edició per la nostra població, on ciclistes  faran una ruta circular que 
transcorrerà 700 km per zones d’alt valor paisatgístic i natural de 
Catalunya. 

 

Pel·lícula de cine mut   

A càrrec de:   

Carles Robert, pianista     i    Miquel Àngel Marín , clarinet 

 

 

 

 

Posen música a la pel.lícula “ The Cameraman”  de Buster Keaton 

 

 

 

UNA JOIA DEL CINEMA MUT... DIVERTIDÍSSIMA!! 

L'última pel.lícula muda d'en Buster Keaton és també el primer film que va realitzar 
per a l’MGM. Durant anys, aquesta companyia va fer servir The Cameraman, amb 
tocs de romanticisme i escenes absolutament delirants 
En Luke Shannon és un fotògraf que treballa pels carrers de Nova York acompanyat d’un 
mico petit. S’enamora d’una telefonista d’una companyia de noticiaris cinematogràfics i, 
per estar--‐hi a prop, es converteix en operador de cinema, cercant amb la seva càmera 
una bona notícia. 
Apta per a tots els públics 

Direcció: Edward Sedgwick          Any: 1928 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

                  

AJUNTAMENT ARTESA DE LLEIDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CULTURA I FESTES 



    

 
 
SALUTACIÓ 

 

La Primavera ja és aquí…i la nostra Setmana 
Cultural també!!! 

Estem molt contents que un any més podem 
gaudir de una altra Setmana Cultural al nostre 
poble, ARTESA DE LLEIDA.  

Amb tot el nostre apreci i respecte, us hem 
preparat tallers, xerrades, música, esport...i 
moltes coses més!!! 

Esperem que gaudiu d’una molt bona setmana 
i que hi participeu amb tot allò que us pugui 
resultar interessant i us vingui de gust. 

Us hi esperem a tots/es!!! 

Una abraçada 
 

Joan i Yolanda 
Regidors de Cultura 
 

 

 

 

 

 

 



2/4 de 7 de la 

tarda 

 
 

 

 

Conferència del Dr. David 

Bueno i Torrens 
 
"El cervell aprenent: Què ens diu la neurociència s obre l'educació". 
 
Lloc:  Sala Teatre  

Preu:  Anticipada: 3€ fins al dia 16 d’abril 
Taquilla: 5€ 

Per poder assistir a la conferència cal fer prèviament la inscripció 
omplint el següent formulari: 

El codi Qr us porta al formulari. 

 
 
 

 

 

O bé cliqueu en aquest enllaç per anar al formulari: 

https://goo.gl/forms/mcoR6j9dn0yZrsn22 

 
 
Què és la neurociència? La neurociència ens ha permès entendre 
com funciona el cervell en molts aspectes del nostre dia a dia, un 
d’aquests és l’aprenentatge. Les emocions, la motivació, el plaer, la 
curiositat... en el naixement s’introdueixen en el funcionament instintiu 
del nostre cervell i esdevenen fonamentals en qualsevol procés 
d’ensenyament- aprenentatge. 
 
És un científic envoltat de preguntes: Com aprenem? Com pensa un 
adolescent? Quina és la millor edat per començar amb un segon 
idioma? Per què la música, la plàstica i l'educació física són tan 
importants?... 
 

2/4 DE 6 de la tarda 

12 del migdia 

2/4 de 10 del matí 

 

 

 

 

 
Taller amb fruita per a 

nens i nenes 

 

A càrrec del :  ”Taller de lletres ” amb  
la Saray 
Lloc:  Menjador Escola 
Inscripcions a l’Ajuntament  
         

 

 

 

 

 
Festival Escola Música 
Municipal (Dalcroze) 

 

     

Les veus en concert  
Viatge auditiu pel S. XX Els alumnes de cant de l’Escola de Música 
Municipal i els alumnes del Centre Dalcroze de Lleida uneixen les seves 
veus per oferir un concert ben especial. 

 

 

 

 

 

Caminada 
 

A càrrec de:   U.E. Superbé  -  Caminada pels diferents llocs del terme 
d’un recorregut d’uns 12 kms, en acabar hi haurà un petit refrigeri, pels 
caminadors i caminadores.    
Sortida  davant de l’Ajuntament  
 

Diumenge, 28 Abril 

Divendres, 26 d’Abril 

Dissabte, 27 Abril 



6 de la tarda 

5 de la tarda 

5 de la tarda 

 
 

Pel·lícula  

Robin Hood (Entrada Gratuïta) 

Lloc:  Sala Teatre  

  

 

 

 

 

 

Taller de pastissos  

  
 
A càrrec de: Rouyat Ben-Hommane el 
Qarbadani  
 
Lloc:  Menjador escola 

Inscripció a l’Ajuntament fins el dia 24 d’abril.  
 
 
 

 

 

 

 

 
Espectacle amb Fauna Salvatge   

 
A càrrec de: Zoo Pirineus 
Lloc: Sala Teatre 
 
• Zoo ve a casa nostra a 

Artesa de Lleida.  

• Una activitat  perfecta per despertar 
l‘interès del públic assistent. 

• El contacte amb els animals és una 
experiència profunda i deixa un rècord durador. 

Dilluns, 29 Abril 

Dimarts, 30 Abril 
7 de la tarda 

 

• Activitat desenvolupada amb la col·laboració del Departament d e 
Polítiques Mediambientals de GENCAT.  

• S’explica les normes de l’activitat i  començarà l’exhibició de vol. 
Al final de l'exhibició hi ha un torn per fer preguntes. 

• ANIMALS: Mussol banyut / Mussol comú / Òliba / Gamarús / Duc / 
Geneta / Fura / Xot 

 

• Contingut de l’activitat: 

– Observació 
– Caracterització dels sers vius: 
Nutrició, relació i reproducció. 
– Animals del nostre entorn – 
Classificació segons diferents 
criteris observables. 
– Responsabilitat cap els 
animals. 
– Característiques i 
comportaments dels animals per 
adaptar-se al medi. 

     

 

 

Xerrada “conviure amb 
l'esclerosis múltiple”  

 

Lloc:  Sala de plens Ajuntament. 

A càrrec de :  MÒNICA NIEVES, 
directora i neuropsicòloga del 
Centre Neurorehabilitador Miquel  

Martí i Pol de la Fundació Esclerosi 
Múltiple.  

 

 

 

 

 

 



6 de la tarda 

9 a 11del mati 

11 del MATí 

 

 

 

 

 

Spinning  

 

Coordinat per: Artesa Gym 

Lloc: Sala Teatre 

 

Pel·lícula 

Bohemian Rhapsody   

(Entrada Gratuïta) 

Lloc:  Sala Teatre  
 
 
 

 
 

 

 

 

 

Exhibició d’Animals cuidadors 
de persones 

A càrrec de :  l’associació ILERKAN. Per a tots els públics i especialment 

pels nens.  

Lloc:  Escola 

 

L’Associació Ilerkan està formada per un equip multidisciplinari de 
professionals de l’àmbit sanitari, educatiu i social que s’han format com a 
tècnics i experts en Intervencions Assistides amb Animals (IAA), 
concretament amb gossos, treballem sempre en equip i en xarxa. 
 

Dimecres, 1 Maig 

Dijous, 2 de Maig 

2/4 de 7 de la tarda 

8 de la tarda 

2/4 de 8 de la tarda 

8 de la tarda 
Xerrada “Endreça la teva vida 
amb hàbit saludable” 

 
A càrrec de: Professionals Atelier narratiu (duració 1 hora). 

Lloc:  Sala de Plens Ajuntament. 
 
 

 
 

 
Taller de Risoteràpia  
 

A càrrec de : Dúnia Carulla 

Lloc:  Sala de plens de l’Ajuntament 

 
Un taller per desconnectar, on profunditzaràs amb tu mateix i connectaràs amb la 
teva capacitat de sentir i de connectar amb les teves emocions a través de 
l’expressió corporal, música, joc teatral...creant un espai on el riure serà el resultat 
per sentir-te millor. 

 
Concert de l’Intèrpret 

 

Concert de l’Orquestra Simfònica de l’Intèrpret. 

Lloc:  Sala del Teatre 

 
 
Masterclass de Zumba 
 

A càrrec de :  de Josep Rebull 

Lloc: Pavelló 

 

 

 

 

Divendres, 3 Maig 



10 de la nit 

7 de la tarda 

A continuació 

A continuació 

nit 

 

 
 
Berenar Popular  
 

Lloc:  Plaça Albízies 

                                                          
 

 

 

Sortida itinerant de l’obra de 
teatre “WITCHIN”  

 

Desde la plaça Albizies pels carrers del 
Poble 
Kabitha, Kena i Kibby són tres bruixes 
que s’han cansat de ser esclaves de la 
figura autoritària que les oprimeix: 
Makkú, un gat de grans dimensions 
que sempre se’n surt amb la seva.  
 

 
Actuació del Pardal 
Roquer, versió acústica 

Lloc:  Sala teatre 
 
Autor i compositor del nostre himne, "Soc de 
l'Oest".  

 
Actuació musical, pel duet 
format per Gemma Olomí i 
Raquel Herrera  
 
 

Dissabte, 4 Maig 

2/4 de l’1 del migdia  

11 del matí 

2 de la tarda 

 
 

 

 

 

Caramelles - Coral de Juneda 
 

Caramelles en homenatge a Camil Bonet 
 

Carrers del recorregut :  

Inici al c. Gallart:        11:00h. 

Plaça de l’Església:     11:15h.  

Plaça Major:                11:30h. 

c. Sant Ramon:           11:45h.  

c. Hortes:                     12:00h. 

Plaça Albízies:             12:15h. 

Pavelló:                        12:30h. 

 

 

 

Sardanes  
 

Ballada de Sardanes amb la: 

Cobla Contemporània 

Lloc:  Pavelló 
 

 
  Dinar popular   

 
Lloc:  Sala teatre 
 
Per tothom que vulgui compartir el dinar amb 
els sardanistes. 
Per apuntar-se al dinar podeu anar a les 
oficines de LA CAIXA o BBVA pel preu de 11 
euros i recollir el tiquet a les oficines 
municipals, fins el dia 2 de maig. 

 

Diumenge, 5 Maig 



6 de la tarda 

¾ de 5 de la tarda 

 

Rebuda “ULTRA 
CLEAN MARATHON”   

 
Hora :  ¾ de 5 de la tarda 
Lloc: Davant de la Sala del Teatre 
 
 
La segona edició de la “Ultra Clean Marathon” enguany ens passa la 1a 
edició per la nostra població, on ciclistes  faran una ruta circular que 
transcorrerà 700 km per zones d’alt valor paisatgístic i natural de 
Catalunya. 

 

Pel·lícula de cine mut   

A càrrec de:   

Carles Robert, pianista     i    Miquel Àngel Marín , clarinet 

 

 

 

 

Posen música a la pel.lícula “ The Cameraman”  de Buster Keaton 

 

 

 

UNA JOIA DEL CINEMA MUT... DIVERTIDÍSSIMA!! 

L'última pel.lícula muda d'en Buster Keaton és també el primer film que va realitzar 
per a l’MGM. Durant anys, aquesta companyia va fer servir The Cameraman, amb 
tocs de romanticisme i escenes absolutament delirants 
En Luke Shannon és un fotògraf que treballa pels carrers de Nova York acompanyat d’un 
mico petit. S’enamora d’una telefonista d’una companyia de noticiaris cinematogràfics i, 
per estar--‐hi a prop, es converteix en operador de cinema, cercant amb la seva càmera 
una bona notícia. 
Apta per a tots els públics 

Direcció: Edward Sedgwick          Any: 1928 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

                  

AJUNTAMENT ARTESA DE LLEIDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CULTURA I FESTES 



    

 
 
SALUTACIÓ 

 

La Primavera ja és aquí…i la nostra Setmana 
Cultural també!!! 

Estem molt contents que un any més podem 
gaudir de una altra Setmana Cultural al nostre 
poble, ARTESA DE LLEIDA.  

Amb tot el nostre apreci i respecte, us hem 
preparat tallers, xerrades, música, esport...i 
moltes coses més!!! 

Esperem que gaudiu d’una molt bona setmana 
i que hi participeu amb tot allò que us pugui 
resultar interessant i us vingui de gust. 

Us hi esperem a tots/es!!! 

Una abraçada 
 

Joan i Yolanda 
Regidors de Cultura 
 

 

 

 

 

 

 



2/4 de 7 de la 

tarda 

 
 

 

 

Conferència del Dr. David 

Bueno i Torrens 
 
"El cervell aprenent: Què ens diu la neurociència s obre l'educació". 
 
Lloc:  Sala Teatre  

Preu:  Anticipada: 3€ fins al dia 16 d’abril 
Taquilla: 5€ 

Per poder assistir a la conferència cal fer prèviament la inscripció 
omplint el següent formulari: 

El codi Qr us porta al formulari. 

 
 
 

 

 

O bé cliqueu en aquest enllaç per anar al formulari: 

https://goo.gl/forms/mcoR6j9dn0yZrsn22 

 
 
Què és la neurociència? La neurociència ens ha permès entendre 
com funciona el cervell en molts aspectes del nostre dia a dia, un 
d’aquests és l’aprenentatge. Les emocions, la motivació, el plaer, la 
curiositat... en el naixement s’introdueixen en el funcionament instintiu 
del nostre cervell i esdevenen fonamentals en qualsevol procés 
d’ensenyament- aprenentatge. 
 
És un científic envoltat de preguntes: Com aprenem? Com pensa un 
adolescent? Quina és la millor edat per començar amb un segon 
idioma? Per què la música, la plàstica i l'educació física són tan 
importants?... 
 

2/4 DE 6 de la tarda 

12 del migdia 

2/4 de 10 del matí 

 

 

 

 

 
Taller amb fruita per a 

nens i nenes 

 

A càrrec del :  ”Taller de lletres ” amb  
la Saray 
Lloc:  Menjador Escola 
Inscripcions a l’Ajuntament  
         

 

 

 

 

 
Festival Escola Música 
Municipal (Dalcroze) 

 

     

Les veus en concert  
Viatge auditiu pel S. XX Els alumnes de cant de l’Escola de Música 
Municipal i els alumnes del Centre Dalcroze de Lleida uneixen les seves 
veus per oferir un concert ben especial. 

 

 

 

 

 

Caminada 
 

A càrrec de:   U.E. Superbé  -  Caminada pels diferents llocs del terme 
d’un recorregut d’uns 12 kms, en acabar hi haurà un petit refrigeri, pels 
caminadors i caminadores.    
Sortida  davant de l’Ajuntament  
 

Diumenge, 28 Abril 

Divendres, 26 d’Abril 

Dissabte, 27 Abril 



6 de la tarda 

5 de la tarda 

5 de la tarda 

 
 

Pel·lícula  

Robin Hood (Entrada Gratuïta) 

Lloc:  Sala Teatre  

  

 

 

 

 

 

Taller de pastissos  

  
 
A càrrec de: Rouyat Ben-Hommane el 
Qarbadani  
 
Lloc:  Menjador escola 

Inscripció a l’Ajuntament fins el dia 24 d’abril.  
 
 
 

 

 

 

 

 
Espectacle amb Fauna Salvatge   

 
A càrrec de: Zoo Pirineus 
Lloc: Sala Teatre 
 
• Zoo ve a casa nostra a 

Artesa de Lleida.  

• Una activitat  perfecta per despertar 
l‘interès del públic assistent. 

• El contacte amb els animals és una 
experiència profunda i deixa un rècord durador. 

Dilluns, 29 Abril 

Dimarts, 30 Abril 
7 de la tarda 

 

• Activitat desenvolupada amb la col·laboració del Departament d e 
Polítiques Mediambientals de GENCAT.  

• S’explica les normes de l’activitat i  començarà l’exhibició de vol. 
Al final de l'exhibició hi ha un torn per fer preguntes. 

• ANIMALS: Mussol banyut / Mussol comú / Òliba / Gamarús / Duc / 
Geneta / Fura / Xot 

 

• Contingut de l’activitat: 

– Observació 
– Caracterització dels sers vius: 
Nutrició, relació i reproducció. 
– Animals del nostre entorn – 
Classificació segons diferents 
criteris observables. 
– Responsabilitat cap els 
animals. 
– Característiques i 
comportaments dels animals per 
adaptar-se al medi. 

     

 

 

Xerrada “conviure amb 
l'esclerosis múltiple”  

 

Lloc:  Sala de plens Ajuntament. 

A càrrec de :  MÒNICA NIEVES, 
directora i neuropsicòloga del 
Centre Neurorehabilitador Miquel  

Martí i Pol de la Fundació Esclerosi 
Múltiple.  

 

 

 

 

 

 



6 de la tarda 

9 a 11del mati 

11 del MATí 

 

 

 

 

 

Spinning  

 

Coordinat per: Artesa Gym 

Lloc: Sala Teatre 

 

Pel·lícula 

Bohemian Rhapsody   

(Entrada Gratuïta) 

Lloc:  Sala Teatre  
 
 
 

 
 

 

 

 

 

Exhibició d’Animals cuidadors 
de persones 

A càrrec de :  l’associació ILERKAN. Per a tots els públics i especialment 

pels nens.  

Lloc:  Escola 

 

L’Associació Ilerkan està formada per un equip multidisciplinari de 
professionals de l’àmbit sanitari, educatiu i social que s’han format com a 
tècnics i experts en Intervencions Assistides amb Animals (IAA), 
concretament amb gossos, treballem sempre en equip i en xarxa. 
 

Dimecres, 1 Maig 

Dijous, 2 de Maig 

2/4 de 7 de la tarda 

8 de la tarda 

2/4 de 8 de la tarda 

8 de la tarda 
Xerrada “Endreça la teva vida 
amb hàbit saludable” 

 
A càrrec de: Professionals Atelier narratiu (duració 1 hora). 

Lloc:  Sala de Plens Ajuntament. 
 
 

 
 

 
Taller de Risoteràpia  
 

A càrrec de : Dúnia Carulla 

Lloc:  Sala de plens de l’Ajuntament 

 
Un taller per desconnectar, on profunditzaràs amb tu mateix i connectaràs amb la 
teva capacitat de sentir i de connectar amb les teves emocions a través de 
l’expressió corporal, música, joc teatral...creant un espai on el riure serà el resultat 
per sentir-te millor. 

 
Concert de l’Intèrpret 

 

Concert de l’Orquestra Simfònica de l’Intèrpret. 

Lloc:  Sala del Teatre 

 
 
Masterclass de Zumba 
 

A càrrec de :  de Josep Rebull 

Lloc: Pavelló 

 

 

 

 

Divendres, 3 Maig 



10 de la nit 

7 de la tarda 

A continuació 

A continuació 

nit 

 

 
 
Berenar Popular  
 

Lloc:  Plaça Albízies 

                                                          
 

 

 

Sortida itinerant de l’obra de 
teatre “WITCHIN”  

 

Desde la plaça Albizies pels carrers del 
Poble 
Kabitha, Kena i Kibby són tres bruixes 
que s’han cansat de ser esclaves de la 
figura autoritària que les oprimeix: 
Makkú, un gat de grans dimensions 
que sempre se’n surt amb la seva.  
 

 
Actuació del Pardal 
Roquer, versió acústica 

Lloc:  Sala teatre 
 
Autor i compositor del nostre himne, "Soc de 
l'Oest".  

 
Actuació musical, pel duet 
format per Gemma Olomí i 
Raquel Herrera  
 
 

Dissabte, 4 Maig 

2/4 de l’1 del migdia  

11 del matí 

2 de la tarda 

 
 

 

 

 

Caramelles - Coral de Juneda 
 

Caramelles en homenatge a Camil Bonet 
 

Carrers del recorregut :  

Inici al c. Gallart:        11:00h. 

Plaça de l’Església:     11:15h.  

Plaça Major:                11:30h. 

c. Sant Ramon:           11:45h.  

c. Hortes:                     12:00h. 

Plaça Albízies:             12:15h. 

Pavelló:                        12:30h. 

 

 

 

Sardanes  
 

Ballada de Sardanes amb la: 

Cobla Contemporània 

Lloc:  Pavelló 
 

 
  Dinar popular   

 
Lloc:  Sala teatre 
 
Per tothom que vulgui compartir el dinar amb 
els sardanistes. 
Per apuntar-se al dinar podeu anar a les 
oficines de LA CAIXA o BBVA pel preu de 11 
euros i recollir el tiquet a les oficines 
municipals, fins el dia 2 de maig. 

 

Diumenge, 5 Maig 



6 de la tarda 

¾ de 5 de la tarda 

 

Rebuda “ULTRA 
CLEAN MARATHON”   

 
Hora :  ¾ de 5 de la tarda 
Lloc: Davant de la Sala del Teatre 
 
 
La segona edició de la “Ultra Clean Marathon” enguany ens passa la 1a 
edició per la nostra població, on ciclistes  faran una ruta circular que 
transcorrerà 700 km per zones d’alt valor paisatgístic i natural de 
Catalunya. 

 

Pel·lícula de cine mut   

A càrrec de:   

Carles Robert, pianista     i    Miquel Àngel Marín , clarinet 

 

 

 

 

Posen música a la pel.lícula “ The Cameraman”  de Buster Keaton 

 

 

 

UNA JOIA DEL CINEMA MUT... DIVERTIDÍSSIMA!! 

L'última pel.lícula muda d'en Buster Keaton és també el primer film que va realitzar 
per a l’MGM. Durant anys, aquesta companyia va fer servir The Cameraman, amb 
tocs de romanticisme i escenes absolutament delirants 
En Luke Shannon és un fotògraf que treballa pels carrers de Nova York acompanyat d’un 
mico petit. S’enamora d’una telefonista d’una companyia de noticiaris cinematogràfics i, 
per estar--‐hi a prop, es converteix en operador de cinema, cercant amb la seva càmera 
una bona notícia. 
Apta per a tots els públics 

Direcció: Edward Sedgwick          Any: 1928 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

                  

AJUNTAMENT ARTESA DE LLEIDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CULTURA I FESTES 



    

 
 
SALUTACIÓ 

 

La Primavera ja és aquí…i la nostra Setmana 
Cultural també!!! 

Estem molt contents que un any més podem 
gaudir de una altra Setmana Cultural al nostre 
poble, ARTESA DE LLEIDA.  

Amb tot el nostre apreci i respecte, us hem 
preparat tallers, xerrades, música, esport...i 
moltes coses més!!! 

Esperem que gaudiu d’una molt bona setmana 
i que hi participeu amb tot allò que us pugui 
resultar interessant i us vingui de gust. 

Us hi esperem a tots/es!!! 

Una abraçada 
 

Joan i Yolanda 
Regidors de Cultura 
 

 

 

 

 

 

 



2/4 de 7 de la 

tarda 

 
 

 

 

Conferència del Dr. David 

Bueno i Torrens 
 
"El cervell aprenent: Què ens diu la neurociència s obre l'educació". 
 
Lloc:  Sala Teatre  

Preu:  Anticipada: 3€ fins al dia 16 d’abril 
Taquilla: 5€ 

Per poder assistir a la conferència cal fer prèviament la inscripció 
omplint el següent formulari: 

El codi Qr us porta al formulari. 

 
 
 

 

 

O bé cliqueu en aquest enllaç per anar al formulari: 

https://goo.gl/forms/mcoR6j9dn0yZrsn22 

 
 
Què és la neurociència? La neurociència ens ha permès entendre 
com funciona el cervell en molts aspectes del nostre dia a dia, un 
d’aquests és l’aprenentatge. Les emocions, la motivació, el plaer, la 
curiositat... en el naixement s’introdueixen en el funcionament instintiu 
del nostre cervell i esdevenen fonamentals en qualsevol procés 
d’ensenyament- aprenentatge. 
 
És un científic envoltat de preguntes: Com aprenem? Com pensa un 
adolescent? Quina és la millor edat per començar amb un segon 
idioma? Per què la música, la plàstica i l'educació física són tan 
importants?... 
 

2/4 DE 6 de la tarda 

12 del migdia 

2/4 de 10 del matí 

 

 

 

 

 
Taller amb fruita per a 

nens i nenes 

 

A càrrec del :  ”Taller de lletres ” amb  
la Saray 
Lloc:  Menjador Escola 
Inscripcions a l’Ajuntament  
         

 

 

 

 

 
Festival Escola Música 
Municipal (Dalcroze) 

 

     

Les veus en concert  
Viatge auditiu pel S. XX Els alumnes de cant de l’Escola de Música 
Municipal i els alumnes del Centre Dalcroze de Lleida uneixen les seves 
veus per oferir un concert ben especial. 

 

 

 

 

 

Caminada 
 

A càrrec de:   U.E. Superbé  -  Caminada pels diferents llocs del terme 
d’un recorregut d’uns 12 kms, en acabar hi haurà un petit refrigeri, pels 
caminadors i caminadores.    
Sortida  davant de l’Ajuntament  
 

Diumenge, 28 Abril 

Divendres, 26 d’Abril 

Dissabte, 27 Abril 



6 de la tarda 

5 de la tarda 

5 de la tarda 

 
 

Pel·lícula  

Robin Hood (Entrada Gratuïta) 

Lloc:  Sala Teatre  

  

 

 

 

 

 

Taller de pastissos  

  
 
A càrrec de: Rouyat Ben-Hommane el 
Qarbadani  
 
Lloc:  Menjador escola 

Inscripció a l’Ajuntament fins el dia 24 d’abril.  
 
 
 

 

 

 

 

 
Espectacle amb Fauna Salvatge   

 
A càrrec de: Zoo Pirineus 
Lloc: Sala Teatre 
 
• Zoo ve a casa nostra a 

Artesa de Lleida.  

• Una activitat  perfecta per despertar 
l‘interès del públic assistent. 

• El contacte amb els animals és una 
experiència profunda i deixa un rècord durador. 

Dilluns, 29 Abril 

Dimarts, 30 Abril 
7 de la tarda 

 

• Activitat desenvolupada amb la col·laboració del Departament d e 
Polítiques Mediambientals de GENCAT.  

• S’explica les normes de l’activitat i  començarà l’exhibició de vol. 
Al final de l'exhibició hi ha un torn per fer preguntes. 

• ANIMALS: Mussol banyut / Mussol comú / Òliba / Gamarús / Duc / 
Geneta / Fura / Xot 

 

• Contingut de l’activitat: 

– Observació 
– Caracterització dels sers vius: 
Nutrició, relació i reproducció. 
– Animals del nostre entorn – 
Classificació segons diferents 
criteris observables. 
– Responsabilitat cap els 
animals. 
– Característiques i 
comportaments dels animals per 
adaptar-se al medi. 

     

 

 

Xerrada “conviure amb 
l'esclerosis múltiple”  

 

Lloc:  Sala de plens Ajuntament. 

A càrrec de :  MÒNICA NIEVES, 
directora i neuropsicòloga del 
Centre Neurorehabilitador Miquel  

Martí i Pol de la Fundació Esclerosi 
Múltiple.  

 

 

 

 

 

 



6 de la tarda 

9 a 11del mati 

11 del MATí 

 

 

 

 

 

Spinning  

 

Coordinat per: Artesa Gym 

Lloc: Sala Teatre 

 

Pel·lícula 

Bohemian Rhapsody   

(Entrada Gratuïta) 

Lloc:  Sala Teatre  
 
 
 

 
 

 

 

 

 

Exhibició d’Animals cuidadors 
de persones 

A càrrec de :  l’associació ILERKAN. Per a tots els públics i especialment 

pels nens.  

Lloc:  Escola 

 

L’Associació Ilerkan està formada per un equip multidisciplinari de 
professionals de l’àmbit sanitari, educatiu i social que s’han format com a 
tècnics i experts en Intervencions Assistides amb Animals (IAA), 
concretament amb gossos, treballem sempre en equip i en xarxa. 
 

Dimecres, 1 Maig 

Dijous, 2 de Maig 

2/4 de 7 de la tarda 

8 de la tarda 

2/4 de 8 de la tarda 

8 de la tarda 
Xerrada “Endreça la teva vida 
amb hàbit saludable” 

 
A càrrec de: Professionals Atelier narratiu (duració 1 hora). 

Lloc:  Sala de Plens Ajuntament. 
 
 

 
 

 
Taller de Risoteràpia  
 

A càrrec de : Dúnia Carulla 

Lloc:  Sala de plens de l’Ajuntament 

 
Un taller per desconnectar, on profunditzaràs amb tu mateix i connectaràs amb la 
teva capacitat de sentir i de connectar amb les teves emocions a través de 
l’expressió corporal, música, joc teatral...creant un espai on el riure serà el resultat 
per sentir-te millor. 

 
Concert de l’Intèrpret 

 

Concert de l’Orquestra Simfònica de l’Intèrpret. 

Lloc:  Sala del Teatre 

 
 
Masterclass de Zumba 
 

A càrrec de :  de Josep Rebull 

Lloc: Pavelló 

 

 

 

 

Divendres, 3 Maig 



10 de la nit 

7 de la tarda 

A continuació 

A continuació 

nit 

 

 
 
Berenar Popular  
 

Lloc:  Plaça Albízies 

                                                          
 

 

 

Sortida itinerant de l’obra de 
teatre “WITCHIN”  

 

Desde la plaça Albizies pels carrers del 
Poble 
Kabitha, Kena i Kibby són tres bruixes 
que s’han cansat de ser esclaves de la 
figura autoritària que les oprimeix: 
Makkú, un gat de grans dimensions 
que sempre se’n surt amb la seva.  
 

 
Actuació del Pardal 
Roquer, versió acústica 

Lloc:  Sala teatre 
 
Autor i compositor del nostre himne, "Soc de 
l'Oest".  

 
Actuació musical, pel duet 
format per Gemma Olomí i 
Raquel Herrera  
 
 

Dissabte, 4 Maig 

2/4 de l’1 del migdia  

11 del matí 

2 de la tarda 

 
 

 

 

 

Caramelles - Coral de Juneda 
 

Caramelles en homenatge a Camil Bonet 
 

Carrers del recorregut :  

Inici al c. Gallart:        11:00h. 

Plaça de l’Església:     11:15h.  

Plaça Major:                11:30h. 

c. Sant Ramon:           11:45h.  

c. Hortes:                     12:00h. 

Plaça Albízies:             12:15h. 

Pavelló:                        12:30h. 

 

 

 

Sardanes  
 

Ballada de Sardanes amb la: 

Cobla Contemporània 

Lloc:  Pavelló 
 

 
  Dinar popular   

 
Lloc:  Sala teatre 
 
Per tothom que vulgui compartir el dinar amb 
els sardanistes. 
Per apuntar-se al dinar podeu anar a les 
oficines de LA CAIXA o BBVA pel preu de 11 
euros i recollir el tiquet a les oficines 
municipals, fins el dia 2 de maig. 

 

Diumenge, 5 Maig 



6 de la tarda 

¾ de 5 de la tarda 

 

Rebuda “ULTRA 
CLEAN MARATHON”   

 
Hora :  ¾ de 5 de la tarda 
Lloc: Davant de la Sala del Teatre 
 
 
La segona edició de la “Ultra Clean Marathon” enguany ens passa la 1a 
edició per la nostra població, on ciclistes  faran una ruta circular que 
transcorrerà 700 km per zones d’alt valor paisatgístic i natural de 
Catalunya. 

 

Pel·lícula de cine mut   

A càrrec de:   

Carles Robert, pianista     i    Miquel Àngel Marín , clarinet 

 

 

 

 

Posen música a la pel.lícula “ The Cameraman”  de Buster Keaton 

 

 

 

UNA JOIA DEL CINEMA MUT... DIVERTIDÍSSIMA!! 

L'última pel.lícula muda d'en Buster Keaton és també el primer film que va realitzar 
per a l’MGM. Durant anys, aquesta companyia va fer servir The Cameraman, amb 
tocs de romanticisme i escenes absolutament delirants 
En Luke Shannon és un fotògraf que treballa pels carrers de Nova York acompanyat d’un 
mico petit. S’enamora d’una telefonista d’una companyia de noticiaris cinematogràfics i, 
per estar--‐hi a prop, es converteix en operador de cinema, cercant amb la seva càmera 
una bona notícia. 
Apta per a tots els públics 

Direcció: Edward Sedgwick          Any: 1928 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

                  

AJUNTAMENT ARTESA DE LLEIDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CULTURA I FESTES 



    

 
 
SALUTACIÓ 

 

La Primavera ja és aquí…i la nostra Setmana 
Cultural també!!! 

Estem molt contents que un any més podem 
gaudir de una altra Setmana Cultural al nostre 
poble, ARTESA DE LLEIDA.  

Amb tot el nostre apreci i respecte, us hem 
preparat tallers, xerrades, música, esport...i 
moltes coses més!!! 

Esperem que gaudiu d’una molt bona setmana 
i que hi participeu amb tot allò que us pugui 
resultar interessant i us vingui de gust. 

Us hi esperem a tots/es!!! 

Una abraçada 
 

Joan i Yolanda 
Regidors de Cultura 
 

 

 

 

 

 

 



2/4 de 7 de la 

tarda 

 
 

 

 

Conferència del Dr. David 

Bueno i Torrens 
 
"El cervell aprenent: Què ens diu la neurociència s obre l'educació". 
 
Lloc:  Sala Teatre  

Preu:  Anticipada: 3€ fins al dia 16 d’abril 
Taquilla: 5€ 

Per poder assistir a la conferència cal fer prèviament la inscripció 
omplint el següent formulari: 

El codi Qr us porta al formulari. 

 
 
 

 

 

O bé cliqueu en aquest enllaç per anar al formulari: 

https://goo.gl/forms/mcoR6j9dn0yZrsn22 

 
 
Què és la neurociència? La neurociència ens ha permès entendre 
com funciona el cervell en molts aspectes del nostre dia a dia, un 
d’aquests és l’aprenentatge. Les emocions, la motivació, el plaer, la 
curiositat... en el naixement s’introdueixen en el funcionament instintiu 
del nostre cervell i esdevenen fonamentals en qualsevol procés 
d’ensenyament- aprenentatge. 
 
És un científic envoltat de preguntes: Com aprenem? Com pensa un 
adolescent? Quina és la millor edat per començar amb un segon 
idioma? Per què la música, la plàstica i l'educació física són tan 
importants?... 
 

2/4 DE 6 de la tarda 

12 del migdia 

2/4 de 10 del matí 

 

 

 

 

 
Taller amb fruita per a 

nens i nenes 

 

A càrrec del :  ”Taller de lletres ” amb  
la Saray 
Lloc:  Menjador Escola 
Inscripcions a l’Ajuntament  
         

 

 

 

 

 
Festival Escola Música 
Municipal (Dalcroze) 

 

     

Les veus en concert  
Viatge auditiu pel S. XX Els alumnes de cant de l’Escola de Música 
Municipal i els alumnes del Centre Dalcroze de Lleida uneixen les seves 
veus per oferir un concert ben especial. 

 

 

 

 

 

Caminada 
 

A càrrec de:   U.E. Superbé  -  Caminada pels diferents llocs del terme 
d’un recorregut d’uns 12 kms, en acabar hi haurà un petit refrigeri, pels 
caminadors i caminadores.    
Sortida  davant de l’Ajuntament  
 

Diumenge, 28 Abril 

Divendres, 26 d’Abril 

Dissabte, 27 Abril 



6 de la tarda 

5 de la tarda 

5 de la tarda 

 
 

Pel·lícula  

Robin Hood (Entrada Gratuïta) 

Lloc:  Sala Teatre  

  

 

 

 

 

 

Taller de pastissos  

  
 
A càrrec de: Rouyat Ben-Hommane el 
Qarbadani  
 
Lloc:  Menjador escola 

Inscripció a l’Ajuntament fins el dia 24 d’abril.  
 
 
 

 

 

 

 

 
Espectacle amb Fauna Salvatge   

 
A càrrec de: Zoo Pirineus 
Lloc: Sala Teatre 
 
• Zoo ve a casa nostra a 

Artesa de Lleida.  

• Una activitat  perfecta per despertar 
l‘interès del públic assistent. 

• El contacte amb els animals és una 
experiència profunda i deixa un rècord durador. 

Dilluns, 29 Abril 

Dimarts, 30 Abril 
7 de la tarda 

 

• Activitat desenvolupada amb la col·laboració del Departament d e 
Polítiques Mediambientals de GENCAT.  

• S’explica les normes de l’activitat i  començarà l’exhibició de vol. 
Al final de l'exhibició hi ha un torn per fer preguntes. 

• ANIMALS: Mussol banyut / Mussol comú / Òliba / Gamarús / Duc / 
Geneta / Fura / Xot 

 

• Contingut de l’activitat: 

– Observació 
– Caracterització dels sers vius: 
Nutrició, relació i reproducció. 
– Animals del nostre entorn – 
Classificació segons diferents 
criteris observables. 
– Responsabilitat cap els 
animals. 
– Característiques i 
comportaments dels animals per 
adaptar-se al medi. 

     

 

 

Xerrada “conviure amb 
l'esclerosis múltiple”  

 

Lloc:  Sala de plens Ajuntament. 

A càrrec de :  MÒNICA NIEVES, 
directora i neuropsicòloga del 
Centre Neurorehabilitador Miquel  

Martí i Pol de la Fundació Esclerosi 
Múltiple.  

 

 

 

 

 

 



6 de la tarda 

9 a 11del mati 

11 del MATí 

 

 

 

 

 

Spinning  

 

Coordinat per: Artesa Gym 

Lloc: Sala Teatre 

 

Pel·lícula 

Bohemian Rhapsody   

(Entrada Gratuïta) 

Lloc:  Sala Teatre  
 
 
 

 
 

 

 

 

 

Exhibició d’Animals cuidadors 
de persones 

A càrrec de :  l’associació ILERKAN. Per a tots els públics i especialment 

pels nens.  

Lloc:  Escola 

 

L’Associació Ilerkan està formada per un equip multidisciplinari de 
professionals de l’àmbit sanitari, educatiu i social que s’han format com a 
tècnics i experts en Intervencions Assistides amb Animals (IAA), 
concretament amb gossos, treballem sempre en equip i en xarxa. 
 

Dimecres, 1 Maig 

Dijous, 2 de Maig 

2/4 de 7 de la tarda 

8 de la tarda 

2/4 de 8 de la tarda 

8 de la tarda 
Xerrada “Endreça la teva vida 
amb hàbit saludable” 

 
A càrrec de: Professionals Atelier narratiu (duració 1 hora). 

Lloc:  Sala de Plens Ajuntament. 
 
 

 
 

 
Taller de Risoteràpia  
 

A càrrec de : Dúnia Carulla 

Lloc:  Sala de plens de l’Ajuntament 

 
Un taller per desconnectar, on profunditzaràs amb tu mateix i connectaràs amb la 
teva capacitat de sentir i de connectar amb les teves emocions a través de 
l’expressió corporal, música, joc teatral...creant un espai on el riure serà el resultat 
per sentir-te millor. 

 
Concert de l’Intèrpret 

 

Concert de l’Orquestra Simfònica de l’Intèrpret. 

Lloc:  Sala del Teatre 

 
 
Masterclass de Zumba 
 

A càrrec de :  de Josep Rebull 

Lloc: Pavelló 

 

 

 

 

Divendres, 3 Maig 



10 de la nit 

7 de la tarda 

A continuació 

A continuació 

nit 

 

 
 
Berenar Popular  
 

Lloc:  Plaça Albízies 

                                                          
 

 

 

Sortida itinerant de l’obra de 
teatre “WITCHIN”  

 

Desde la plaça Albizies pels carrers del 
Poble 
Kabitha, Kena i Kibby són tres bruixes 
que s’han cansat de ser esclaves de la 
figura autoritària que les oprimeix: 
Makkú, un gat de grans dimensions 
que sempre se’n surt amb la seva.  
 

 
Actuació del Pardal 
Roquer, versió acústica 

Lloc:  Sala teatre 
 
Autor i compositor del nostre himne, "Soc de 
l'Oest".  

 
Actuació musical, pel duet 
format per Gemma Olomí i 
Raquel Herrera  
 
 

Dissabte, 4 Maig 

2/4 de l’1 del migdia  

11 del matí 

2 de la tarda 

 
 

 

 

 

Caramelles - Coral de Juneda 
 

Caramelles en homenatge a Camil Bonet 
 

Carrers del recorregut :  

Inici al c. Gallart:        11:00h. 

Plaça de l’Església:     11:15h.  

Plaça Major:                11:30h. 

c. Sant Ramon:           11:45h.  

c. Hortes:                     12:00h. 

Plaça Albízies:             12:15h. 

Pavelló:                        12:30h. 

 

 

 

Sardanes  
 

Ballada de Sardanes amb la: 

Cobla Contemporània 

Lloc:  Pavelló 
 

 
  Dinar popular   

 
Lloc:  Sala teatre 
 
Per tothom que vulgui compartir el dinar amb 
els sardanistes. 
Per apuntar-se al dinar podeu anar a les 
oficines de LA CAIXA o BBVA pel preu de 11 
euros i recollir el tiquet a les oficines 
municipals, fins el dia 2 de maig. 

 

Diumenge, 5 Maig 



6 de la tarda 

¾ de 5 de la tarda 

 

Rebuda “ULTRA 
CLEAN MARATHON”   

 
Hora :  ¾ de 5 de la tarda 
Lloc: Davant de la Sala del Teatre 
 
 
La segona edició de la “Ultra Clean Marathon” enguany ens passa la 1a 
edició per la nostra població, on ciclistes  faran una ruta circular que 
transcorrerà 700 km per zones d’alt valor paisatgístic i natural de 
Catalunya. 

 

Pel·lícula de cine mut   

A càrrec de:   

Carles Robert, pianista     i    Miquel Àngel Marín , clarinet 

 

 

 

 

Posen música a la pel.lícula “ The Cameraman”  de Buster Keaton 

 

 

 

UNA JOIA DEL CINEMA MUT... DIVERTIDÍSSIMA!! 

L'última pel.lícula muda d'en Buster Keaton és també el primer film que va realitzar 
per a l’MGM. Durant anys, aquesta companyia va fer servir The Cameraman, amb 
tocs de romanticisme i escenes absolutament delirants 
En Luke Shannon és un fotògraf que treballa pels carrers de Nova York acompanyat d’un 
mico petit. S’enamora d’una telefonista d’una companyia de noticiaris cinematogràfics i, 
per estar--‐hi a prop, es converteix en operador de cinema, cercant amb la seva càmera 
una bona notícia. 
Apta per a tots els públics 

Direcció: Edward Sedgwick          Any: 1928 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

                  

AJUNTAMENT ARTESA DE LLEIDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CULTURA I FESTES 



    

 
 
SALUTACIÓ 

 

La Primavera ja és aquí…i la nostra Setmana 
Cultural també!!! 

Estem molt contents que un any més podem 
gaudir de una altra Setmana Cultural al nostre 
poble, ARTESA DE LLEIDA.  

Amb tot el nostre apreci i respecte, us hem 
preparat tallers, xerrades, música, esport...i 
moltes coses més!!! 

Esperem que gaudiu d’una molt bona setmana 
i que hi participeu amb tot allò que us pugui 
resultar interessant i us vingui de gust. 

Us hi esperem a tots/es!!! 

Una abraçada 
 

Joan i Yolanda 
Regidors de Cultura 
 

 

 

 

 

 

 



2/4 de 7 de la 

tarda 

 
 

 

 

Conferència del Dr. David 

Bueno i Torrens 
 
"El cervell aprenent: Què ens diu la neurociència s obre l'educació". 
 
Lloc:  Sala Teatre  

Preu:  Anticipada: 3€ fins al dia 16 d’abril 
Taquilla: 5€ 

Per poder assistir a la conferència cal fer prèviament la inscripció 
omplint el següent formulari: 

El codi Qr us porta al formulari. 

 
 
 

 

 

O bé cliqueu en aquest enllaç per anar al formulari: 

https://goo.gl/forms/mcoR6j9dn0yZrsn22 

 
 
Què és la neurociència? La neurociència ens ha permès entendre 
com funciona el cervell en molts aspectes del nostre dia a dia, un 
d’aquests és l’aprenentatge. Les emocions, la motivació, el plaer, la 
curiositat... en el naixement s’introdueixen en el funcionament instintiu 
del nostre cervell i esdevenen fonamentals en qualsevol procés 
d’ensenyament- aprenentatge. 
 
És un científic envoltat de preguntes: Com aprenem? Com pensa un 
adolescent? Quina és la millor edat per començar amb un segon 
idioma? Per què la música, la plàstica i l'educació física són tan 
importants?... 
 

2/4 DE 6 de la tarda 

12 del migdia 

2/4 de 10 del matí 

 

 

 

 

 
Taller amb fruita per a 

nens i nenes 

 

A càrrec del :  ”Taller de lletres ” amb  
la Saray 
Lloc:  Menjador Escola 
Inscripcions a l’Ajuntament  
         

 

 

 

 

 
Festival Escola Música 
Municipal (Dalcroze) 

 

     

Les veus en concert  
Viatge auditiu pel S. XX Els alumnes de cant de l’Escola de Música 
Municipal i els alumnes del Centre Dalcroze de Lleida uneixen les seves 
veus per oferir un concert ben especial. 

 

 

 

 

 

Caminada 
 

A càrrec de:   U.E. Superbé  -  Caminada pels diferents llocs del terme 
d’un recorregut d’uns 12 kms, en acabar hi haurà un petit refrigeri, pels 
caminadors i caminadores.    
Sortida  davant de l’Ajuntament  
 

Diumenge, 28 Abril 

Divendres, 26 d’Abril 

Dissabte, 27 Abril 



6 de la tarda 

5 de la tarda 

5 de la tarda 

 
 

Pel·lícula  

Robin Hood (Entrada Gratuïta) 

Lloc:  Sala Teatre  

  

 

 

 

 

 

Taller de pastissos  

  
 
A càrrec de: Rouyat Ben-Hommane el 
Qarbadani  
 
Lloc:  Menjador escola 

Inscripció a l’Ajuntament fins el dia 24 d’abril.  
 
 
 

 

 

 

 

 
Espectacle amb Fauna Salvatge   

 
A càrrec de: Zoo Pirineus 
Lloc: Sala Teatre 
 
• Zoo ve a casa nostra a 

Artesa de Lleida.  

• Una activitat  perfecta per despertar 
l‘interès del públic assistent. 

• El contacte amb els animals és una 
experiència profunda i deixa un rècord durador. 

Dilluns, 29 Abril 

Dimarts, 30 Abril 
7 de la tarda 

 

• Activitat desenvolupada amb la col·laboració del Departament d e 
Polítiques Mediambientals de GENCAT.  

• S’explica les normes de l’activitat i  començarà l’exhibició de vol. 
Al final de l'exhibició hi ha un torn per fer preguntes. 

• ANIMALS: Mussol banyut / Mussol comú / Òliba / Gamarús / Duc / 
Geneta / Fura / Xot 

 

• Contingut de l’activitat: 

– Observació 
– Caracterització dels sers vius: 
Nutrició, relació i reproducció. 
– Animals del nostre entorn – 
Classificació segons diferents 
criteris observables. 
– Responsabilitat cap els 
animals. 
– Característiques i 
comportaments dels animals per 
adaptar-se al medi. 

     

 

 

Xerrada “conviure amb 
l'esclerosis múltiple”  

 

Lloc:  Sala de plens Ajuntament. 

A càrrec de :  MÒNICA NIEVES, 
directora i neuropsicòloga del 
Centre Neurorehabilitador Miquel  

Martí i Pol de la Fundació Esclerosi 
Múltiple.  

 

 

 

 

 

 



6 de la tarda 

9 a 11del mati 

11 del MATí 

 

 

 

 

 

Spinning  

 

Coordinat per: Artesa Gym 

Lloc: Sala Teatre 

 

Pel·lícula 

Bohemian Rhapsody   

(Entrada Gratuïta) 

Lloc:  Sala Teatre  
 
 
 

 
 

 

 

 

 

Exhibició d’Animals cuidadors 
de persones 

A càrrec de :  l’associació ILERKAN. Per a tots els públics i especialment 

pels nens.  

Lloc:  Escola 

 

L’Associació Ilerkan està formada per un equip multidisciplinari de 
professionals de l’àmbit sanitari, educatiu i social que s’han format com a 
tècnics i experts en Intervencions Assistides amb Animals (IAA), 
concretament amb gossos, treballem sempre en equip i en xarxa. 
 

Dimecres, 1 Maig 

Dijous, 2 de Maig 

2/4 de 7 de la tarda 

8 de la tarda 

2/4 de 8 de la tarda 

8 de la tarda 
Xerrada “Endreça la teva vida 
amb hàbit saludable” 

 
A càrrec de: Professionals Atelier narratiu (duració 1 hora). 

Lloc:  Sala de Plens Ajuntament. 
 
 

 
 

 
Taller de Risoteràpia  
 

A càrrec de : Dúnia Carulla 

Lloc:  Sala de plens de l’Ajuntament 

 
Un taller per desconnectar, on profunditzaràs amb tu mateix i connectaràs amb la 
teva capacitat de sentir i de connectar amb les teves emocions a través de 
l’expressió corporal, música, joc teatral...creant un espai on el riure serà el resultat 
per sentir-te millor. 

 
Concert de l’Intèrpret 

 

Concert de l’Orquestra Simfònica de l’Intèrpret. 

Lloc:  Sala del Teatre 

 
 
Masterclass de Zumba 
 

A càrrec de :  de Josep Rebull 

Lloc: Pavelló 

 

 

 

 

Divendres, 3 Maig 



10 de la nit 

7 de la tarda 

A continuació 

A continuació 

nit 

 

 
 
Berenar Popular  
 

Lloc:  Plaça Albízies 

                                                          
 

 

 

Sortida itinerant de l’obra de 
teatre “WITCHIN”  

 

Desde la plaça Albizies pels carrers del 
Poble 
Kabitha, Kena i Kibby són tres bruixes 
que s’han cansat de ser esclaves de la 
figura autoritària que les oprimeix: 
Makkú, un gat de grans dimensions 
que sempre se’n surt amb la seva.  
 

 
Actuació del Pardal 
Roquer, versió acústica 

Lloc:  Sala teatre 
 
Autor i compositor del nostre himne, "Soc de 
l'Oest".  

 
Actuació musical, pel duet 
format per Gemma Olomí i 
Raquel Herrera  
 
 

Dissabte, 4 Maig 

2/4 de l’1 del migdia  

11 del matí 

2 de la tarda 

 
 

 

 

 

Caramelles - Coral de Juneda 
 

Caramelles en homenatge a Camil Bonet 
 

Carrers del recorregut :  

Inici al c. Gallart:        11:00h. 

Plaça de l’Església:     11:15h.  

Plaça Major:                11:30h. 

c. Sant Ramon:           11:45h.  

c. Hortes:                     12:00h. 

Plaça Albízies:             12:15h. 

Pavelló:                        12:30h. 

 

 

 

Sardanes  
 

Ballada de Sardanes amb la: 

Cobla Contemporània 

Lloc:  Pavelló 
 

 
  Dinar popular   

 
Lloc:  Sala teatre 
 
Per tothom que vulgui compartir el dinar amb 
els sardanistes. 
Per apuntar-se al dinar podeu anar a les 
oficines de LA CAIXA o BBVA pel preu de 11 
euros i recollir el tiquet a les oficines 
municipals, fins el dia 2 de maig. 

 

Diumenge, 5 Maig 



6 de la tarda 

¾ de 5 de la tarda 

 

Rebuda “ULTRA 
CLEAN MARATHON”   

 
Hora :  ¾ de 5 de la tarda 
Lloc: Davant de la Sala del Teatre 
 
 
La segona edició de la “Ultra Clean Marathon” enguany ens passa la 1a 
edició per la nostra població, on ciclistes  faran una ruta circular que 
transcorrerà 700 km per zones d’alt valor paisatgístic i natural de 
Catalunya. 

 

Pel·lícula de cine mut   

A càrrec de:   

Carles Robert, pianista     i    Miquel Àngel Marín , clarinet 

 

 

 

 

Posen música a la pel.lícula “ The Cameraman”  de Buster Keaton 

 

 

 

UNA JOIA DEL CINEMA MUT... DIVERTIDÍSSIMA!! 

L'última pel.lícula muda d'en Buster Keaton és també el primer film que va realitzar 
per a l’MGM. Durant anys, aquesta companyia va fer servir The Cameraman, amb 
tocs de romanticisme i escenes absolutament delirants 
En Luke Shannon és un fotògraf que treballa pels carrers de Nova York acompanyat d’un 
mico petit. S’enamora d’una telefonista d’una companyia de noticiaris cinematogràfics i, 
per estar--‐hi a prop, es converteix en operador de cinema, cercant amb la seva càmera 
una bona notícia. 
Apta per a tots els públics 

Direcció: Edward Sedgwick          Any: 1928 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

                  

AJUNTAMENT ARTESA DE LLEIDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CULTURA I FESTES 



    

 
 
SALUTACIÓ 

 

La Primavera ja és aquí…i la nostra Setmana 
Cultural també!!! 

Estem molt contents que un any més podem 
gaudir de una altra Setmana Cultural al nostre 
poble, ARTESA DE LLEIDA.  

Amb tot el nostre apreci i respecte, us hem 
preparat tallers, xerrades, música, esport...i 
moltes coses més!!! 

Esperem que gaudiu d’una molt bona setmana 
i que hi participeu amb tot allò que us pugui 
resultar interessant i us vingui de gust. 

Us hi esperem a tots/es!!! 

Una abraçada 
 

Joan i Yolanda 
Regidors de Cultura 
 

 

 

 

 

 

 



2/4 de 7 de la 

tarda 

 
 

 

 

Conferència del Dr. David 

Bueno i Torrens 
 
"El cervell aprenent: Què ens diu la neurociència s obre l'educació". 
 
Lloc:  Sala Teatre  

Preu:  Anticipada: 3€ fins al dia 16 d’abril 
Taquilla: 5€ 

Per poder assistir a la conferència cal fer prèviament la inscripció 
omplint el següent formulari: 

El codi Qr us porta al formulari. 

 
 
 

 

 

O bé cliqueu en aquest enllaç per anar al formulari: 

https://goo.gl/forms/mcoR6j9dn0yZrsn22 

 
 
Què és la neurociència? La neurociència ens ha permès entendre 
com funciona el cervell en molts aspectes del nostre dia a dia, un 
d’aquests és l’aprenentatge. Les emocions, la motivació, el plaer, la 
curiositat... en el naixement s’introdueixen en el funcionament instintiu 
del nostre cervell i esdevenen fonamentals en qualsevol procés 
d’ensenyament- aprenentatge. 
 
És un científic envoltat de preguntes: Com aprenem? Com pensa un 
adolescent? Quina és la millor edat per començar amb un segon 
idioma? Per què la música, la plàstica i l'educació física són tan 
importants?... 
 

2/4 DE 6 de la tarda 

12 del migdia 

2/4 de 10 del matí 

 

 

 

 

 
Taller amb fruita per a 

nens i nenes 

 

A càrrec del :  ”Taller de lletres ” amb  
la Saray 
Lloc:  Menjador Escola 
Inscripcions a l’Ajuntament  
         

 

 

 

 

 
Festival Escola Música 
Municipal (Dalcroze) 

 

     

Les veus en concert  
Viatge auditiu pel S. XX Els alumnes de cant de l’Escola de Música 
Municipal i els alumnes del Centre Dalcroze de Lleida uneixen les seves 
veus per oferir un concert ben especial. 

 

 

 

 

 

Caminada 
 

A càrrec de:   U.E. Superbé  -  Caminada pels diferents llocs del terme 
d’un recorregut d’uns 12 kms, en acabar hi haurà un petit refrigeri, pels 
caminadors i caminadores.    
Sortida  davant de l’Ajuntament  
 

Diumenge, 28 Abril 

Divendres, 26 d’Abril 

Dissabte, 27 Abril 



6 de la tarda 

5 de la tarda 

5 de la tarda 

 
 

Pel·lícula  

Robin Hood (Entrada Gratuïta) 

Lloc:  Sala Teatre  

  

 

 

 

 

 

Taller de pastissos  

  
 
A càrrec de: Rouyat Ben-Hommane el 
Qarbadani  
 
Lloc:  Menjador escola 

Inscripció a l’Ajuntament fins el dia 24 d’abril.  
 
 
 

 

 

 

 

 
Espectacle amb Fauna Salvatge   

 
A càrrec de: Zoo Pirineus 
Lloc: Sala Teatre 
 
• Zoo ve a casa nostra a 

Artesa de Lleida.  

• Una activitat  perfecta per despertar 
l‘interès del públic assistent. 

• El contacte amb els animals és una 
experiència profunda i deixa un rècord durador. 

Dilluns, 29 Abril 

Dimarts, 30 Abril 
7 de la tarda 

 

• Activitat desenvolupada amb la col·laboració del Departament d e 
Polítiques Mediambientals de GENCAT.  

• S’explica les normes de l’activitat i  començarà l’exhibició de vol. 
Al final de l'exhibició hi ha un torn per fer preguntes. 

• ANIMALS: Mussol banyut / Mussol comú / Òliba / Gamarús / Duc / 
Geneta / Fura / Xot 

 

• Contingut de l’activitat: 

– Observació 
– Caracterització dels sers vius: 
Nutrició, relació i reproducció. 
– Animals del nostre entorn – 
Classificació segons diferents 
criteris observables. 
– Responsabilitat cap els 
animals. 
– Característiques i 
comportaments dels animals per 
adaptar-se al medi. 

     

 

 

Xerrada “conviure amb 
l'esclerosis múltiple”  

 

Lloc:  Sala de plens Ajuntament. 

A càrrec de :  MÒNICA NIEVES, 
directora i neuropsicòloga del 
Centre Neurorehabilitador Miquel  

Martí i Pol de la Fundació Esclerosi 
Múltiple.  

 

 

 

 

 

 



6 de la tarda 

9 a 11del mati 

11 del MATí 

 

 

 

 

 

Spinning  

 

Coordinat per: Artesa Gym 

Lloc: Sala Teatre 

 

Pel·lícula 

Bohemian Rhapsody   

(Entrada Gratuïta) 

Lloc:  Sala Teatre  
 
 
 

 
 

 

 

 

 

Exhibició d’Animals cuidadors 
de persones 

A càrrec de :  l’associació ILERKAN. Per a tots els públics i especialment 

pels nens.  

Lloc:  Escola 

 

L’Associació Ilerkan està formada per un equip multidisciplinari de 
professionals de l’àmbit sanitari, educatiu i social que s’han format com a 
tècnics i experts en Intervencions Assistides amb Animals (IAA), 
concretament amb gossos, treballem sempre en equip i en xarxa. 
 

Dimecres, 1 Maig 

Dijous, 2 de Maig 

2/4 de 7 de la tarda 

8 de la tarda 

2/4 de 8 de la tarda 

8 de la tarda 
Xerrada “Endreça la teva vida 
amb hàbit saludable” 

 
A càrrec de: Professionals Atelier narratiu (duració 1 hora). 

Lloc:  Sala de Plens Ajuntament. 
 
 

 
 

 
Taller de Risoteràpia  
 

A càrrec de : Dúnia Carulla 

Lloc:  Sala de plens de l’Ajuntament 

 
Un taller per desconnectar, on profunditzaràs amb tu mateix i connectaràs amb la 
teva capacitat de sentir i de connectar amb les teves emocions a través de 
l’expressió corporal, música, joc teatral...creant un espai on el riure serà el resultat 
per sentir-te millor. 

 
Concert de l’Intèrpret 

 

Concert de l’Orquestra Simfònica de l’Intèrpret. 

Lloc:  Sala del Teatre 

 
 
Masterclass de Zumba 
 

A càrrec de :  de Josep Rebull 

Lloc: Pavelló 

 

 

 

 

Divendres, 3 Maig 



10 de la nit 

7 de la tarda 

A continuació 

A continuació 

nit 

 

 
 
Berenar Popular  
 

Lloc:  Plaça Albízies 

                                                          
 

 

 

Sortida itinerant de l’obra de 
teatre “WITCHIN”  

 

Desde la plaça Albizies pels carrers del 
Poble 
Kabitha, Kena i Kibby són tres bruixes 
que s’han cansat de ser esclaves de la 
figura autoritària que les oprimeix: 
Makkú, un gat de grans dimensions 
que sempre se’n surt amb la seva.  
 

 
Actuació del Pardal 
Roquer, versió acústica 

Lloc:  Sala teatre 
 
Autor i compositor del nostre himne, "Soc de 
l'Oest".  

 
Actuació musical, pel duet 
format per Gemma Olomí i 
Raquel Herrera  
 
 

Dissabte, 4 Maig 

2/4 de l’1 del migdia  

11 del matí 

2 de la tarda 

 
 

 

 

 

Caramelles - Coral de Juneda 
 

Caramelles en homenatge a Camil Bonet 
 

Carrers del recorregut :  

Inici al c. Gallart:        11:00h. 

Plaça de l’Església:     11:15h.  

Plaça Major:                11:30h. 

c. Sant Ramon:           11:45h.  

c. Hortes:                     12:00h. 

Plaça Albízies:             12:15h. 

Pavelló:                        12:30h. 

 

 

 

Sardanes  
 

Ballada de Sardanes amb la: 

Cobla Contemporània 

Lloc:  Pavelló 
 

 
  Dinar popular   

 
Lloc:  Sala teatre 
 
Per tothom que vulgui compartir el dinar amb 
els sardanistes. 
Per apuntar-se al dinar podeu anar a les 
oficines de LA CAIXA o BBVA pel preu de 11 
euros i recollir el tiquet a les oficines 
municipals, fins el dia 2 de maig. 

 

Diumenge, 5 Maig 



6 de la tarda 

¾ de 5 de la tarda 

 

Rebuda “ULTRA 
CLEAN MARATHON”   

 
Hora :  ¾ de 5 de la tarda 
Lloc: Davant de la Sala del Teatre 
 
 
La segona edició de la “Ultra Clean Marathon” enguany ens passa la 1a 
edició per la nostra població, on ciclistes  faran una ruta circular que 
transcorrerà 700 km per zones d’alt valor paisatgístic i natural de 
Catalunya. 

 

Pel·lícula de cine mut   

A càrrec de:   

Carles Robert, pianista     i    Miquel Àngel Marín , clarinet 

 

 

 

 

Posen música a la pel.lícula “ The Cameraman”  de Buster Keaton 

 

 

 

UNA JOIA DEL CINEMA MUT... DIVERTIDÍSSIMA!! 

L'última pel.lícula muda d'en Buster Keaton és també el primer film que va realitzar 
per a l’MGM. Durant anys, aquesta companyia va fer servir The Cameraman, amb 
tocs de romanticisme i escenes absolutament delirants 
En Luke Shannon és un fotògraf que treballa pels carrers de Nova York acompanyat d’un 
mico petit. S’enamora d’una telefonista d’una companyia de noticiaris cinematogràfics i, 
per estar--‐hi a prop, es converteix en operador de cinema, cercant amb la seva càmera 
una bona notícia. 
Apta per a tots els públics 

Direcció: Edward Sedgwick          Any: 1928 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

                  

AJUNTAMENT ARTESA DE LLEIDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CULTURA I FESTES 



    

 
 
SALUTACIÓ 

 

La Primavera ja és aquí…i la nostra Setmana 
Cultural també!!! 

Estem molt contents que un any més podem 
gaudir de una altra Setmana Cultural al nostre 
poble, ARTESA DE LLEIDA.  

Amb tot el nostre apreci i respecte, us hem 
preparat tallers, xerrades, música, esport...i 
moltes coses més!!! 

Esperem que gaudiu d’una molt bona setmana 
i que hi participeu amb tot allò que us pugui 
resultar interessant i us vingui de gust. 

Us hi esperem a tots/es!!! 

Una abraçada 
 

Joan i Yolanda 
Regidors de Cultura 
 

 

 

 

 

 

 



2/4 de 7 de la 

tarda 

 
 

 

 

Conferència del Dr. David 

Bueno i Torrens 
 
"El cervell aprenent: Què ens diu la neurociència s obre l'educació". 
 
Lloc:  Sala Teatre  

Preu:  Anticipada: 3€ fins al dia 16 d’abril 
Taquilla: 5€ 

Per poder assistir a la conferència cal fer prèviament la inscripció 
omplint el següent formulari: 

El codi Qr us porta al formulari. 

 
 
 

 

 

O bé cliqueu en aquest enllaç per anar al formulari: 

https://goo.gl/forms/mcoR6j9dn0yZrsn22 

 
 
Què és la neurociència? La neurociència ens ha permès entendre 
com funciona el cervell en molts aspectes del nostre dia a dia, un 
d’aquests és l’aprenentatge. Les emocions, la motivació, el plaer, la 
curiositat... en el naixement s’introdueixen en el funcionament instintiu 
del nostre cervell i esdevenen fonamentals en qualsevol procés 
d’ensenyament- aprenentatge. 
 
És un científic envoltat de preguntes: Com aprenem? Com pensa un 
adolescent? Quina és la millor edat per començar amb un segon 
idioma? Per què la música, la plàstica i l'educació física són tan 
importants?... 
 

2/4 DE 6 de la tarda 

12 del migdia 

2/4 de 10 del matí 

 

 

 

 

 
Taller amb fruita per a 

nens i nenes 

 

A càrrec del :  ”Taller de lletres ” amb  
la Saray 
Lloc:  Menjador Escola 
Inscripcions a l’Ajuntament  
         

 

 

 

 

 
Festival Escola Música 
Municipal (Dalcroze) 

 

     

Les veus en concert  
Viatge auditiu pel S. XX Els alumnes de cant de l’Escola de Música 
Municipal i els alumnes del Centre Dalcroze de Lleida uneixen les seves 
veus per oferir un concert ben especial. 

 

 

 

 

 

Caminada 
 

A càrrec de:   U.E. Superbé  -  Caminada pels diferents llocs del terme 
d’un recorregut d’uns 12 kms, en acabar hi haurà un petit refrigeri, pels 
caminadors i caminadores.    
Sortida  davant de l’Ajuntament  
 

Diumenge, 28 Abril 

Divendres, 26 d’Abril 

Dissabte, 27 Abril 



6 de la tarda 

5 de la tarda 

5 de la tarda 

 
 

Pel·lícula  

Robin Hood (Entrada Gratuïta) 

Lloc:  Sala Teatre  

  

 

 

 

 

 

Taller de pastissos  

  
 
A càrrec de: Rouyat Ben-Hommane el 
Qarbadani  
 
Lloc:  Menjador escola 

Inscripció a l’Ajuntament fins el dia 24 d’abril.  
 
 
 

 

 

 

 

 
Espectacle amb Fauna Salvatge   

 
A càrrec de: Zoo Pirineus 
Lloc: Sala Teatre 
 
• Zoo ve a casa nostra a 

Artesa de Lleida.  

• Una activitat  perfecta per despertar 
l‘interès del públic assistent. 

• El contacte amb els animals és una 
experiència profunda i deixa un rècord durador. 

Dilluns, 29 Abril 

Dimarts, 30 Abril 
7 de la tarda 

 

• Activitat desenvolupada amb la col·laboració del Departament d e 
Polítiques Mediambientals de GENCAT.  

• S’explica les normes de l’activitat i  començarà l’exhibició de vol. 
Al final de l'exhibició hi ha un torn per fer preguntes. 

• ANIMALS: Mussol banyut / Mussol comú / Òliba / Gamarús / Duc / 
Geneta / Fura / Xot 

 

• Contingut de l’activitat: 

– Observació 
– Caracterització dels sers vius: 
Nutrició, relació i reproducció. 
– Animals del nostre entorn – 
Classificació segons diferents 
criteris observables. 
– Responsabilitat cap els 
animals. 
– Característiques i 
comportaments dels animals per 
adaptar-se al medi. 

     

 

 

Xerrada “conviure amb 
l'esclerosis múltiple”  

 

Lloc:  Sala de plens Ajuntament. 

A càrrec de :  MÒNICA NIEVES, 
directora i neuropsicòloga del 
Centre Neurorehabilitador Miquel  

Martí i Pol de la Fundació Esclerosi 
Múltiple.  

 

 

 

 

 

 



6 de la tarda 

9 a 11del mati 

11 del MATí 

 

 

 

 

 

Spinning  

 

Coordinat per: Artesa Gym 

Lloc: Sala Teatre 

 

Pel·lícula 

Bohemian Rhapsody   

(Entrada Gratuïta) 

Lloc:  Sala Teatre  
 
 
 

 
 

 

 

 

 

Exhibició d’Animals cuidadors 
de persones 

A càrrec de :  l’associació ILERKAN. Per a tots els públics i especialment 

pels nens.  

Lloc:  Escola 

 

L’Associació Ilerkan està formada per un equip multidisciplinari de 
professionals de l’àmbit sanitari, educatiu i social que s’han format com a 
tècnics i experts en Intervencions Assistides amb Animals (IAA), 
concretament amb gossos, treballem sempre en equip i en xarxa. 
 

Dimecres, 1 Maig 

Dijous, 2 de Maig 

2/4 de 7 de la tarda 

8 de la tarda 

2/4 de 8 de la tarda 

8 de la tarda 
Xerrada “Endreça la teva vida 
amb hàbit saludable” 

 
A càrrec de: Professionals Atelier narratiu (duració 1 hora). 

Lloc:  Sala de Plens Ajuntament. 
 
 

 
 

 
Taller de Risoteràpia  
 

A càrrec de : Dúnia Carulla 

Lloc:  Sala de plens de l’Ajuntament 

 
Un taller per desconnectar, on profunditzaràs amb tu mateix i connectaràs amb la 
teva capacitat de sentir i de connectar amb les teves emocions a través de 
l’expressió corporal, música, joc teatral...creant un espai on el riure serà el resultat 
per sentir-te millor. 

 
Concert de l’Intèrpret 

 

Concert de l’Orquestra Simfònica de l’Intèrpret. 

Lloc:  Sala del Teatre 

 
 
Masterclass de Zumba 
 

A càrrec de :  de Josep Rebull 

Lloc: Pavelló 

 

 

 

 

Divendres, 3 Maig 



10 de la nit 

7 de la tarda 

A continuació 

A continuació 

nit 

 

 
 
Berenar Popular  
 

Lloc:  Plaça Albízies 

                                                          
 

 

 

Sortida itinerant de l’obra de 
teatre “WITCHIN”  

 

Desde la plaça Albizies pels carrers del 
Poble 
Kabitha, Kena i Kibby són tres bruixes 
que s’han cansat de ser esclaves de la 
figura autoritària que les oprimeix: 
Makkú, un gat de grans dimensions 
que sempre se’n surt amb la seva.  
 

 
Actuació del Pardal 
Roquer, versió acústica 

Lloc:  Sala teatre 
 
Autor i compositor del nostre himne, "Soc de 
l'Oest".  

 
Actuació musical, pel duet 
format per Gemma Olomí i 
Raquel Herrera  
 
 

Dissabte, 4 Maig 

2/4 de l’1 del migdia  

11 del matí 

2 de la tarda 

 
 

 

 

 

Caramelles - Coral de Juneda 
 

Caramelles en homenatge a Camil Bonet 
 

Carrers del recorregut :  

Inici al c. Gallart:        11:00h. 

Plaça de l’Església:     11:15h.  

Plaça Major:                11:30h. 

c. Sant Ramon:           11:45h.  

c. Hortes:                     12:00h. 

Plaça Albízies:             12:15h. 

Pavelló:                        12:30h. 

 

 

 

Sardanes  
 

Ballada de Sardanes amb la: 

Cobla Contemporània 

Lloc:  Pavelló 
 

 
  Dinar popular   

 
Lloc:  Sala teatre 
 
Per tothom que vulgui compartir el dinar amb 
els sardanistes. 
Per apuntar-se al dinar podeu anar a les 
oficines de LA CAIXA o BBVA pel preu de 11 
euros i recollir el tiquet a les oficines 
municipals, fins el dia 2 de maig. 

 

Diumenge, 5 Maig 



6 de la tarda 

¾ de 5 de la tarda 

 

Rebuda “ULTRA 
CLEAN MARATHON”   

 
Hora :  ¾ de 5 de la tarda 
Lloc: Davant de la Sala del Teatre 
 
 
La segona edició de la “Ultra Clean Marathon” enguany ens passa la 1a 
edició per la nostra població, on ciclistes  faran una ruta circular que 
transcorrerà 700 km per zones d’alt valor paisatgístic i natural de 
Catalunya. 

 

Pel·lícula de cine mut   

A càrrec de:   

Carles Robert, pianista     i    Miquel Àngel Marín , clarinet 

 

 

 

 

Posen música a la pel.lícula “ The Cameraman”  de Buster Keaton 

 

 

 

UNA JOIA DEL CINEMA MUT... DIVERTIDÍSSIMA!! 

L'última pel.lícula muda d'en Buster Keaton és també el primer film que va realitzar 
per a l’MGM. Durant anys, aquesta companyia va fer servir The Cameraman, amb 
tocs de romanticisme i escenes absolutament delirants 
En Luke Shannon és un fotògraf que treballa pels carrers de Nova York acompanyat d’un 
mico petit. S’enamora d’una telefonista d’una companyia de noticiaris cinematogràfics i, 
per estar--‐hi a prop, es converteix en operador de cinema, cercant amb la seva càmera 
una bona notícia. 
Apta per a tots els públics 

Direcció: Edward Sedgwick          Any: 1928 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

                  

AJUNTAMENT ARTESA DE LLEIDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CULTURA I FESTES 



    

 
 
SALUTACIÓ 

 

La Primavera ja és aquí…i la nostra Setmana 
Cultural també!!! 

Estem molt contents que un any més podem 
gaudir de una altra Setmana Cultural al nostre 
poble, ARTESA DE LLEIDA.  

Amb tot el nostre apreci i respecte, us hem 
preparat tallers, xerrades, música, esport...i 
moltes coses més!!! 

Esperem que gaudiu d’una molt bona setmana 
i que hi participeu amb tot allò que us pugui 
resultar interessant i us vingui de gust. 

Us hi esperem a tots/es!!! 

Una abraçada 
 

Joan i Yolanda 
Regidors de Cultura 
 

 

 

 

 

 

 



2/4 de 7 de la 

tarda 

 
 

 

 

Conferència del Dr. David 

Bueno i Torrens 
 
"El cervell aprenent: Què ens diu la neurociència s obre l'educació". 
 
Lloc:  Sala Teatre  

Preu:  Anticipada: 3€ fins al dia 16 d’abril 
Taquilla: 5€ 

Per poder assistir a la conferència cal fer prèviament la inscripció 
omplint el següent formulari: 

El codi Qr us porta al formulari. 

 
 
 

 

 

O bé cliqueu en aquest enllaç per anar al formulari: 

https://goo.gl/forms/mcoR6j9dn0yZrsn22 

 
 
Què és la neurociència? La neurociència ens ha permès entendre 
com funciona el cervell en molts aspectes del nostre dia a dia, un 
d’aquests és l’aprenentatge. Les emocions, la motivació, el plaer, la 
curiositat... en el naixement s’introdueixen en el funcionament instintiu 
del nostre cervell i esdevenen fonamentals en qualsevol procés 
d’ensenyament- aprenentatge. 
 
És un científic envoltat de preguntes: Com aprenem? Com pensa un 
adolescent? Quina és la millor edat per començar amb un segon 
idioma? Per què la música, la plàstica i l'educació física són tan 
importants?... 
 

2/4 DE 6 de la tarda 

12 del migdia 

2/4 de 10 del matí 

 

 

 

 

 
Taller amb fruita per a 

nens i nenes 

 

A càrrec del :  ”Taller de lletres ” amb  
la Saray 
Lloc:  Menjador Escola 
Inscripcions a l’Ajuntament  
         

 

 

 

 

 
Festival Escola Música 
Municipal (Dalcroze) 

 

     

Les veus en concert  
Viatge auditiu pel S. XX Els alumnes de cant de l’Escola de Música 
Municipal i els alumnes del Centre Dalcroze de Lleida uneixen les seves 
veus per oferir un concert ben especial. 

 

 

 

 

 

Caminada 
 

A càrrec de:   U.E. Superbé  -  Caminada pels diferents llocs del terme 
d’un recorregut d’uns 12 kms, en acabar hi haurà un petit refrigeri, pels 
caminadors i caminadores.    
Sortida  davant de l’Ajuntament  
 

Diumenge, 28 Abril 

Divendres, 26 d’Abril 

Dissabte, 27 Abril 



6 de la tarda 

5 de la tarda 

5 de la tarda 

 
 

Pel·lícula  

Robin Hood (Entrada Gratuïta) 

Lloc:  Sala Teatre  

  

 

 

 

 

 

Taller de pastissos  

  
 
A càrrec de: Rouyat Ben-Hommane el 
Qarbadani  
 
Lloc:  Menjador escola 

Inscripció a l’Ajuntament fins el dia 24 d’abril.  
 
 
 

 

 

 

 

 
Espectacle amb Fauna Salvatge   

 
A càrrec de: Zoo Pirineus 
Lloc: Sala Teatre 
 
• Zoo ve a casa nostra a 

Artesa de Lleida.  

• Una activitat  perfecta per despertar 
l‘interès del públic assistent. 

• El contacte amb els animals és una 
experiència profunda i deixa un rècord durador. 

Dilluns, 29 Abril 

Dimarts, 30 Abril 
7 de la tarda 

 

• Activitat desenvolupada amb la col·laboració del Departament d e 
Polítiques Mediambientals de GENCAT.  

• S’explica les normes de l’activitat i  començarà l’exhibició de vol. 
Al final de l'exhibició hi ha un torn per fer preguntes. 

• ANIMALS: Mussol banyut / Mussol comú / Òliba / Gamarús / Duc / 
Geneta / Fura / Xot 

 

• Contingut de l’activitat: 

– Observació 
– Caracterització dels sers vius: 
Nutrició, relació i reproducció. 
– Animals del nostre entorn – 
Classificació segons diferents 
criteris observables. 
– Responsabilitat cap els 
animals. 
– Característiques i 
comportaments dels animals per 
adaptar-se al medi. 

     

 

 

Xerrada “conviure amb 
l'esclerosis múltiple”  

 

Lloc:  Sala de plens Ajuntament. 

A càrrec de :  MÒNICA NIEVES, 
directora i neuropsicòloga del 
Centre Neurorehabilitador Miquel  

Martí i Pol de la Fundació Esclerosi 
Múltiple.  

 

 

 

 

 

 



6 de la tarda 

9 a 11del mati 

11 del MATí 

 

 

 

 

 

Spinning  

 

Coordinat per: Artesa Gym 

Lloc: Sala Teatre 

 

Pel·lícula 

Bohemian Rhapsody   

(Entrada Gratuïta) 

Lloc:  Sala Teatre  
 
 
 

 
 

 

 

 

 

Exhibició d’Animals cuidadors 
de persones 

A càrrec de :  l’associació ILERKAN. Per a tots els públics i especialment 

pels nens.  

Lloc:  Escola 

 

L’Associació Ilerkan està formada per un equip multidisciplinari de 
professionals de l’àmbit sanitari, educatiu i social que s’han format com a 
tècnics i experts en Intervencions Assistides amb Animals (IAA), 
concretament amb gossos, treballem sempre en equip i en xarxa. 
 

Dimecres, 1 Maig 

Dijous, 2 de Maig 

2/4 de 7 de la tarda 

8 de la tarda 

2/4 de 8 de la tarda 

8 de la tarda 
Xerrada “Endreça la teva vida 
amb hàbit saludable” 

 
A càrrec de: Professionals Atelier narratiu (duració 1 hora). 

Lloc:  Sala de Plens Ajuntament. 
 
 

 
 

 
Taller de Risoteràpia  
 

A càrrec de : Dúnia Carulla 

Lloc:  Sala de plens de l’Ajuntament 

 
Un taller per desconnectar, on profunditzaràs amb tu mateix i connectaràs amb la 
teva capacitat de sentir i de connectar amb les teves emocions a través de 
l’expressió corporal, música, joc teatral...creant un espai on el riure serà el resultat 
per sentir-te millor. 

 
Concert de l’Intèrpret 

 

Concert de l’Orquestra Simfònica de l’Intèrpret. 

Lloc:  Sala del Teatre 

 
 
Masterclass de Zumba 
 

A càrrec de :  de Josep Rebull 

Lloc: Pavelló 

 

 

 

 

Divendres, 3 Maig 



10 de la nit 

7 de la tarda 

A continuació 

A continuació 

nit 

 

 
 
Berenar Popular  
 

Lloc:  Plaça Albízies 

                                                          
 

 

 

Sortida itinerant de l’obra de 
teatre “WITCHIN”  

 

Desde la plaça Albizies pels carrers del 
Poble 
Kabitha, Kena i Kibby són tres bruixes 
que s’han cansat de ser esclaves de la 
figura autoritària que les oprimeix: 
Makkú, un gat de grans dimensions 
que sempre se’n surt amb la seva.  
 

 
Actuació del Pardal 
Roquer, versió acústica 

Lloc:  Sala teatre 
 
Autor i compositor del nostre himne, "Soc de 
l'Oest".  

 
Actuació musical, pel duet 
format per Gemma Olomí i 
Raquel Herrera  
 
 

Dissabte, 4 Maig 

2/4 de l’1 del migdia  

11 del matí 

2 de la tarda 

 
 

 

 

 

Caramelles - Coral de Juneda 
 

Caramelles en homenatge a Camil Bonet 
 

Carrers del recorregut :  

Inici al c. Gallart:        11:00h. 

Plaça de l’Església:     11:15h.  

Plaça Major:                11:30h. 

c. Sant Ramon:           11:45h.  

c. Hortes:                     12:00h. 

Plaça Albízies:             12:15h. 

Pavelló:                        12:30h. 

 

 

 

Sardanes  
 

Ballada de Sardanes amb la: 

Cobla Contemporània 

Lloc:  Pavelló 
 

 
  Dinar popular   

 
Lloc:  Sala teatre 
 
Per tothom que vulgui compartir el dinar amb 
els sardanistes. 
Per apuntar-se al dinar podeu anar a les 
oficines de LA CAIXA o BBVA pel preu de 11 
euros i recollir el tiquet a les oficines 
municipals, fins el dia 2 de maig. 

 

Diumenge, 5 Maig 



6 de la tarda 

¾ de 5 de la tarda 

 

Rebuda “ULTRA 
CLEAN MARATHON”   

 
Hora :  ¾ de 5 de la tarda 
Lloc: Davant de la Sala del Teatre 
 
 
La segona edició de la “Ultra Clean Marathon” enguany ens passa la 1a 
edició per la nostra població, on ciclistes  faran una ruta circular que 
transcorrerà 700 km per zones d’alt valor paisatgístic i natural de 
Catalunya. 

 

Pel·lícula de cine mut   

A càrrec de:   

Carles Robert, pianista     i    Miquel Àngel Marín , clarinet 

 

 

 

 

Posen música a la pel.lícula “ The Cameraman”  de Buster Keaton 

 

 

 

UNA JOIA DEL CINEMA MUT... DIVERTIDÍSSIMA!! 

L'última pel.lícula muda d'en Buster Keaton és també el primer film que va realitzar 
per a l’MGM. Durant anys, aquesta companyia va fer servir The Cameraman, amb 
tocs de romanticisme i escenes absolutament delirants 
En Luke Shannon és un fotògraf que treballa pels carrers de Nova York acompanyat d’un 
mico petit. S’enamora d’una telefonista d’una companyia de noticiaris cinematogràfics i, 
per estar--‐hi a prop, es converteix en operador de cinema, cercant amb la seva càmera 
una bona notícia. 
Apta per a tots els públics 

Direcció: Edward Sedgwick          Any: 1928 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

                  

AJUNTAMENT ARTESA DE LLEIDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CULTURA I FESTES 



    

 
 
SALUTACIÓ 

 

La Primavera ja és aquí…i la nostra Setmana 
Cultural també!!! 

Estem molt contents que un any més podem 
gaudir de una altra Setmana Cultural al nostre 
poble, ARTESA DE LLEIDA.  

Amb tot el nostre apreci i respecte, us hem 
preparat tallers, xerrades, música, esport...i 
moltes coses més!!! 

Esperem que gaudiu d’una molt bona setmana 
i que hi participeu amb tot allò que us pugui 
resultar interessant i us vingui de gust. 

Us hi esperem a tots/es!!! 

Una abraçada 
 

Joan i Yolanda 
Regidors de Cultura 
 

 

 

 

 

 

 



2/4 de 7 de la 

tarda 

 
 

 

 

Conferència del Dr. David 

Bueno i Torrens 
 
"El cervell aprenent: Què ens diu la neurociència s obre l'educació". 
 
Lloc:  Sala Teatre  

Preu:  Anticipada: 3€ fins al dia 16 d’abril 
Taquilla: 5€ 

Per poder assistir a la conferència cal fer prèviament la inscripció 
omplint el següent formulari: 

El codi Qr us porta al formulari. 

 
 
 

 

 

O bé cliqueu en aquest enllaç per anar al formulari: 

https://goo.gl/forms/mcoR6j9dn0yZrsn22 

 
 
Què és la neurociència? La neurociència ens ha permès entendre 
com funciona el cervell en molts aspectes del nostre dia a dia, un 
d’aquests és l’aprenentatge. Les emocions, la motivació, el plaer, la 
curiositat... en el naixement s’introdueixen en el funcionament instintiu 
del nostre cervell i esdevenen fonamentals en qualsevol procés 
d’ensenyament- aprenentatge. 
 
És un científic envoltat de preguntes: Com aprenem? Com pensa un 
adolescent? Quina és la millor edat per començar amb un segon 
idioma? Per què la música, la plàstica i l'educació física són tan 
importants?... 
 

2/4 DE 6 de la tarda 

12 del migdia 

2/4 de 10 del matí 

 

 

 

 

 
Taller amb fruita per a 

nens i nenes 

 

A càrrec del :  ”Taller de lletres ” amb  
la Saray 
Lloc:  Menjador Escola 
Inscripcions a l’Ajuntament  
         

 

 

 

 

 
Festival Escola Música 
Municipal (Dalcroze) 

 

     

Les veus en concert  
Viatge auditiu pel S. XX Els alumnes de cant de l’Escola de Música 
Municipal i els alumnes del Centre Dalcroze de Lleida uneixen les seves 
veus per oferir un concert ben especial. 

 

 

 

 

 

Caminada 
 

A càrrec de:   U.E. Superbé  -  Caminada pels diferents llocs del terme 
d’un recorregut d’uns 12 kms, en acabar hi haurà un petit refrigeri, pels 
caminadors i caminadores.    
Sortida  davant de l’Ajuntament  
 

Diumenge, 28 Abril 

Divendres, 26 d’Abril 

Dissabte, 27 Abril 



6 de la tarda 

5 de la tarda 

5 de la tarda 

 
 

Pel·lícula  

Robin Hood (Entrada Gratuïta) 

Lloc:  Sala Teatre  

  

 

 

 

 

 

Taller de pastissos  

  
 
A càrrec de: Rouyat Ben-Hommane el 
Qarbadani  
 
Lloc:  Menjador escola 

Inscripció a l’Ajuntament fins el dia 24 d’abril.  
 
 
 

 

 

 

 

 
Espectacle amb Fauna Salvatge   

 
A càrrec de: Zoo Pirineus 
Lloc: Sala Teatre 
 
• Zoo ve a casa nostra a 

Artesa de Lleida.  

• Una activitat  perfecta per despertar 
l‘interès del públic assistent. 

• El contacte amb els animals és una 
experiència profunda i deixa un rècord durador. 

Dilluns, 29 Abril 

Dimarts, 30 Abril 
7 de la tarda 

 

• Activitat desenvolupada amb la col·laboració del Departament d e 
Polítiques Mediambientals de GENCAT.  

• S’explica les normes de l’activitat i  començarà l’exhibició de vol. 
Al final de l'exhibició hi ha un torn per fer preguntes. 

• ANIMALS: Mussol banyut / Mussol comú / Òliba / Gamarús / Duc / 
Geneta / Fura / Xot 

 

• Contingut de l’activitat: 

– Observació 
– Caracterització dels sers vius: 
Nutrició, relació i reproducció. 
– Animals del nostre entorn – 
Classificació segons diferents 
criteris observables. 
– Responsabilitat cap els 
animals. 
– Característiques i 
comportaments dels animals per 
adaptar-se al medi. 

     

 

 

Xerrada “conviure amb 
l'esclerosis múltiple”  

 

Lloc:  Sala de plens Ajuntament. 

A càrrec de :  MÒNICA NIEVES, 
directora i neuropsicòloga del 
Centre Neurorehabilitador Miquel  

Martí i Pol de la Fundació Esclerosi 
Múltiple.  

 

 

 

 

 

 



6 de la tarda 

9 a 11del mati 

11 del MATí 

 

 

 

 

 

Spinning  

 

Coordinat per: Artesa Gym 

Lloc: Sala Teatre 

 

Pel·lícula 

Bohemian Rhapsody   

(Entrada Gratuïta) 

Lloc:  Sala Teatre  
 
 
 

 
 

 

 

 

 

Exhibició d’Animals cuidadors 
de persones 

A càrrec de :  l’associació ILERKAN. Per a tots els públics i especialment 

pels nens.  

Lloc:  Escola 

 

L’Associació Ilerkan està formada per un equip multidisciplinari de 
professionals de l’àmbit sanitari, educatiu i social que s’han format com a 
tècnics i experts en Intervencions Assistides amb Animals (IAA), 
concretament amb gossos, treballem sempre en equip i en xarxa. 
 

Dimecres, 1 Maig 

Dijous, 2 de Maig 

2/4 de 7 de la tarda 

8 de la tarda 

2/4 de 8 de la tarda 

8 de la tarda 
Xerrada “Endreça la teva vida 
amb hàbit saludable” 

 
A càrrec de: Professionals Atelier narratiu (duració 1 hora). 

Lloc:  Sala de Plens Ajuntament. 
 
 

 
 

 
Taller de Risoteràpia  
 

A càrrec de : Dúnia Carulla 

Lloc:  Sala de plens de l’Ajuntament 

 
Un taller per desconnectar, on profunditzaràs amb tu mateix i connectaràs amb la 
teva capacitat de sentir i de connectar amb les teves emocions a través de 
l’expressió corporal, música, joc teatral...creant un espai on el riure serà el resultat 
per sentir-te millor. 

 
Concert de l’Intèrpret 

 

Concert de l’Orquestra Simfònica de l’Intèrpret. 

Lloc:  Sala del Teatre 

 
 
Masterclass de Zumba 
 

A càrrec de :  de Josep Rebull 

Lloc: Pavelló 

 

 

 

 

Divendres, 3 Maig 



10 de la nit 

7 de la tarda 

A continuació 

A continuació 

nit 

 

 
 
Berenar Popular  
 

Lloc:  Plaça Albízies 

                                                          
 

 

 

Sortida itinerant de l’obra de 
teatre “WITCHIN”  

 

Desde la plaça Albizies pels carrers del 
Poble 
Kabitha, Kena i Kibby són tres bruixes 
que s’han cansat de ser esclaves de la 
figura autoritària que les oprimeix: 
Makkú, un gat de grans dimensions 
que sempre se’n surt amb la seva.  
 

 
Actuació del Pardal 
Roquer, versió acústica 

Lloc:  Sala teatre 
 
Autor i compositor del nostre himne, "Soc de 
l'Oest".  

 
Actuació musical, pel duet 
format per Gemma Olomí i 
Raquel Herrera  
 
 

Dissabte, 4 Maig 

2/4 de l’1 del migdia  

11 del matí 

2 de la tarda 

 
 

 

 

 

Caramelles - Coral de Juneda 
 

Caramelles en homenatge a Camil Bonet 
 

Carrers del recorregut :  

Inici al c. Gallart:        11:00h. 

Plaça de l’Església:     11:15h.  

Plaça Major:                11:30h. 

c. Sant Ramon:           11:45h.  

c. Hortes:                     12:00h. 

Plaça Albízies:             12:15h. 

Pavelló:                        12:30h. 

 

 

 

Sardanes  
 

Ballada de Sardanes amb la: 

Cobla Contemporània 

Lloc:  Pavelló 
 

 
  Dinar popular   

 
Lloc:  Sala teatre 
 
Per tothom que vulgui compartir el dinar amb 
els sardanistes. 
Per apuntar-se al dinar podeu anar a les 
oficines de LA CAIXA o BBVA pel preu de 11 
euros i recollir el tiquet a les oficines 
municipals, fins el dia 2 de maig. 

 

Diumenge, 5 Maig 



6 de la tarda 

¾ de 5 de la tarda 

 

Rebuda “ULTRA 
CLEAN MARATHON”   

 
Hora :  ¾ de 5 de la tarda 
Lloc: Davant de la Sala del Teatre 
 
 
La segona edició de la “Ultra Clean Marathon” enguany ens passa la 1a 
edició per la nostra població, on ciclistes  faran una ruta circular que 
transcorrerà 700 km per zones d’alt valor paisatgístic i natural de 
Catalunya. 

 

Pel·lícula de cine mut   

A càrrec de:   

Carles Robert, pianista     i    Miquel Àngel Marín , clarinet 

 

 

 

 

Posen música a la pel.lícula “ The Cameraman”  de Buster Keaton 

 

 

 

UNA JOIA DEL CINEMA MUT... DIVERTIDÍSSIMA!! 

L'última pel.lícula muda d'en Buster Keaton és també el primer film que va realitzar 
per a l’MGM. Durant anys, aquesta companyia va fer servir The Cameraman, amb 
tocs de romanticisme i escenes absolutament delirants 
En Luke Shannon és un fotògraf que treballa pels carrers de Nova York acompanyat d’un 
mico petit. S’enamora d’una telefonista d’una companyia de noticiaris cinematogràfics i, 
per estar--‐hi a prop, es converteix en operador de cinema, cercant amb la seva càmera 
una bona notícia. 
Apta per a tots els públics 

Direcció: Edward Sedgwick          Any: 1928 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

                  

AJUNTAMENT ARTESA DE LLEIDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CULTURA I FESTES 



    

 
 
SALUTACIÓ 

 

La Primavera ja és aquí…i la nostra Setmana 
Cultural també!!! 

Estem molt contents que un any més podem 
gaudir de una altra Setmana Cultural al nostre 
poble, ARTESA DE LLEIDA.  

Amb tot el nostre apreci i respecte, us hem 
preparat tallers, xerrades, música, esport...i 
moltes coses més!!! 

Esperem que gaudiu d’una molt bona setmana 
i que hi participeu amb tot allò que us pugui 
resultar interessant i us vingui de gust. 

Us hi esperem a tots/es!!! 

Una abraçada 
 

Joan i Yolanda 
Regidors de Cultura 
 

 

 

 

 

 

 



2/4 de 7 de la 

tarda 

 
 

 

 

Conferència del Dr. David 

Bueno i Torrens 
 
"El cervell aprenent: Què ens diu la neurociència s obre l'educació". 
 
Lloc:  Sala Teatre  

Preu:  Anticipada: 3€ fins al dia 16 d’abril 
Taquilla: 5€ 

Per poder assistir a la conferència cal fer prèviament la inscripció 
omplint el següent formulari: 

El codi Qr us porta al formulari. 

 
 
 

 

 

O bé cliqueu en aquest enllaç per anar al formulari: 

https://goo.gl/forms/mcoR6j9dn0yZrsn22 

 
 
Què és la neurociència? La neurociència ens ha permès entendre 
com funciona el cervell en molts aspectes del nostre dia a dia, un 
d’aquests és l’aprenentatge. Les emocions, la motivació, el plaer, la 
curiositat... en el naixement s’introdueixen en el funcionament instintiu 
del nostre cervell i esdevenen fonamentals en qualsevol procés 
d’ensenyament- aprenentatge. 
 
És un científic envoltat de preguntes: Com aprenem? Com pensa un 
adolescent? Quina és la millor edat per començar amb un segon 
idioma? Per què la música, la plàstica i l'educació física són tan 
importants?... 
 

2/4 DE 6 de la tarda 

12 del migdia 

2/4 de 10 del matí 

 

 

 

 

 
Taller amb fruita per a 

nens i nenes 

 

A càrrec del :  ”Taller de lletres ” amb  
la Saray 
Lloc:  Menjador Escola 
Inscripcions a l’Ajuntament  
         

 

 

 

 

 
Festival Escola Música 
Municipal (Dalcroze) 

 

     

Les veus en concert  
Viatge auditiu pel S. XX Els alumnes de cant de l’Escola de Música 
Municipal i els alumnes del Centre Dalcroze de Lleida uneixen les seves 
veus per oferir un concert ben especial. 

 

 

 

 

 

Caminada 
 

A càrrec de:   U.E. Superbé  -  Caminada pels diferents llocs del terme 
d’un recorregut d’uns 12 kms, en acabar hi haurà un petit refrigeri, pels 
caminadors i caminadores.    
Sortida  davant de l’Ajuntament  
 

Diumenge, 28 Abril 

Divendres, 26 d’Abril 

Dissabte, 27 Abril 



6 de la tarda 

5 de la tarda 

5 de la tarda 

 
 

Pel·lícula  

Robin Hood (Entrada Gratuïta) 

Lloc:  Sala Teatre  

  

 

 

 

 

 

Taller de pastissos  

  
 
A càrrec de: Rouyat Ben-Hommane el 
Qarbadani  
 
Lloc:  Menjador escola 

Inscripció a l’Ajuntament fins el dia 24 d’abril.  
 
 
 

 

 

 

 

 
Espectacle amb Fauna Salvatge   

 
A càrrec de: Zoo Pirineus 
Lloc: Sala Teatre 
 
• Zoo ve a casa nostra a 

Artesa de Lleida.  

• Una activitat  perfecta per despertar 
l‘interès del públic assistent. 

• El contacte amb els animals és una 
experiència profunda i deixa un rècord durador. 

Dilluns, 29 Abril 

Dimarts, 30 Abril 
7 de la tarda 

 

• Activitat desenvolupada amb la col·laboració del Departament d e 
Polítiques Mediambientals de GENCAT.  

• S’explica les normes de l’activitat i  començarà l’exhibició de vol. 
Al final de l'exhibició hi ha un torn per fer preguntes. 

• ANIMALS: Mussol banyut / Mussol comú / Òliba / Gamarús / Duc / 
Geneta / Fura / Xot 

 

• Contingut de l’activitat: 

– Observació 
– Caracterització dels sers vius: 
Nutrició, relació i reproducció. 
– Animals del nostre entorn – 
Classificació segons diferents 
criteris observables. 
– Responsabilitat cap els 
animals. 
– Característiques i 
comportaments dels animals per 
adaptar-se al medi. 

     

 

 

Xerrada “conviure amb 
l'esclerosis múltiple”  

 

Lloc:  Sala de plens Ajuntament. 

A càrrec de :  MÒNICA NIEVES, 
directora i neuropsicòloga del 
Centre Neurorehabilitador Miquel  

Martí i Pol de la Fundació Esclerosi 
Múltiple.  

 

 

 

 

 

 



6 de la tarda 

9 a 11del mati 

11 del MATí 

 

 

 

 

 

Spinning  

 

Coordinat per: Artesa Gym 

Lloc: Sala Teatre 

 

Pel·lícula 

Bohemian Rhapsody   

(Entrada Gratuïta) 

Lloc:  Sala Teatre  
 
 
 

 
 

 

 

 

 

Exhibició d’Animals cuidadors 
de persones 

A càrrec de :  l’associació ILERKAN. Per a tots els públics i especialment 

pels nens.  

Lloc:  Escola 

 

L’Associació Ilerkan està formada per un equip multidisciplinari de 
professionals de l’àmbit sanitari, educatiu i social que s’han format com a 
tècnics i experts en Intervencions Assistides amb Animals (IAA), 
concretament amb gossos, treballem sempre en equip i en xarxa. 
 

Dimecres, 1 Maig 

Dijous, 2 de Maig 

2/4 de 7 de la tarda 

8 de la tarda 

2/4 de 8 de la tarda 

8 de la tarda 
Xerrada “Endreça la teva vida 
amb hàbit saludable” 

 
A càrrec de: Professionals Atelier narratiu (duració 1 hora). 

Lloc:  Sala de Plens Ajuntament. 
 
 

 
 

 
Taller de Risoteràpia  
 

A càrrec de : Dúnia Carulla 

Lloc:  Sala de plens de l’Ajuntament 

 
Un taller per desconnectar, on profunditzaràs amb tu mateix i connectaràs amb la 
teva capacitat de sentir i de connectar amb les teves emocions a través de 
l’expressió corporal, música, joc teatral...creant un espai on el riure serà el resultat 
per sentir-te millor. 

 
Concert de l’Intèrpret 

 

Concert de l’Orquestra Simfònica de l’Intèrpret. 

Lloc:  Sala del Teatre 

 
 
Masterclass de Zumba 
 

A càrrec de :  de Josep Rebull 

Lloc: Pavelló 

 

 

 

 

Divendres, 3 Maig 



10 de la nit 

7 de la tarda 

A continuació 

A continuació 

nit 

 

 
 
Berenar Popular  
 

Lloc:  Plaça Albízies 

                                                          
 

 

 

Sortida itinerant de l’obra de 
teatre “WITCHIN”  

 

Desde la plaça Albizies pels carrers del 
Poble 
Kabitha, Kena i Kibby són tres bruixes 
que s’han cansat de ser esclaves de la 
figura autoritària que les oprimeix: 
Makkú, un gat de grans dimensions 
que sempre se’n surt amb la seva.  
 

 
Actuació del Pardal 
Roquer, versió acústica 

Lloc:  Sala teatre 
 
Autor i compositor del nostre himne, "Soc de 
l'Oest".  

 
Actuació musical, pel duet 
format per Gemma Olomí i 
Raquel Herrera  
 
 

Dissabte, 4 Maig 

2/4 de l’1 del migdia  

11 del matí 

2 de la tarda 

 
 

 

 

 

Caramelles - Coral de Juneda 
 

Caramelles en homenatge a Camil Bonet 
 

Carrers del recorregut :  

Inici al c. Gallart:        11:00h. 

Plaça de l’Església:     11:15h.  

Plaça Major:                11:30h. 

c. Sant Ramon:           11:45h.  

c. Hortes:                     12:00h. 

Plaça Albízies:             12:15h. 

Pavelló:                        12:30h. 

 

 

 

Sardanes  
 

Ballada de Sardanes amb la: 

Cobla Contemporània 

Lloc:  Pavelló 
 

 
  Dinar popular   

 
Lloc:  Sala teatre 
 
Per tothom que vulgui compartir el dinar amb 
els sardanistes. 
Per apuntar-se al dinar podeu anar a les 
oficines de LA CAIXA o BBVA pel preu de 11 
euros i recollir el tiquet a les oficines 
municipals, fins el dia 2 de maig. 

 

Diumenge, 5 Maig 



6 de la tarda 

¾ de 5 de la tarda 

 

Rebuda “ULTRA 
CLEAN MARATHON”   

 
Hora :  ¾ de 5 de la tarda 
Lloc: Davant de la Sala del Teatre 
 
 
La segona edició de la “Ultra Clean Marathon” enguany ens passa la 1a 
edició per la nostra població, on ciclistes  faran una ruta circular que 
transcorrerà 700 km per zones d’alt valor paisatgístic i natural de 
Catalunya. 

 

Pel·lícula de cine mut   

A càrrec de:   

Carles Robert, pianista     i    Miquel Àngel Marín , clarinet 

 

 

 

 

Posen música a la pel.lícula “ The Cameraman”  de Buster Keaton 

 

 

 

UNA JOIA DEL CINEMA MUT... DIVERTIDÍSSIMA!! 

L'última pel.lícula muda d'en Buster Keaton és també el primer film que va realitzar 
per a l’MGM. Durant anys, aquesta companyia va fer servir The Cameraman, amb 
tocs de romanticisme i escenes absolutament delirants 
En Luke Shannon és un fotògraf que treballa pels carrers de Nova York acompanyat d’un 
mico petit. S’enamora d’una telefonista d’una companyia de noticiaris cinematogràfics i, 
per estar--‐hi a prop, es converteix en operador de cinema, cercant amb la seva càmera 
una bona notícia. 
Apta per a tots els públics 

Direcció: Edward Sedgwick          Any: 1928 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

                  

AJUNTAMENT ARTESA DE LLEIDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CULTURA I FESTES 



    

 
 
SALUTACIÓ 

 

La Primavera ja és aquí…i la nostra Setmana 
Cultural també!!! 

Estem molt contents que un any més podem 
gaudir de una altra Setmana Cultural al nostre 
poble, ARTESA DE LLEIDA.  

Amb tot el nostre apreci i respecte, us hem 
preparat tallers, xerrades, música, esport...i 
moltes coses més!!! 

Esperem que gaudiu d’una molt bona setmana 
i que hi participeu amb tot allò que us pugui 
resultar interessant i us vingui de gust. 

Us hi esperem a tots/es!!! 

Una abraçada 
 

Joan i Yolanda 
Regidors de Cultura 
 

 

 

 

 

 

 



2/4 de 7 de la 

tarda 

 
 

 

 

Conferència del Dr. David 

Bueno i Torrens 
 
"El cervell aprenent: Què ens diu la neurociència s obre l'educació". 
 
Lloc:  Sala Teatre  

Preu:  Anticipada: 3€ fins al dia 16 d’abril 
Taquilla: 5€ 

Per poder assistir a la conferència cal fer prèviament la inscripció 
omplint el següent formulari: 

El codi Qr us porta al formulari. 

 
 
 

 

 

O bé cliqueu en aquest enllaç per anar al formulari: 

https://goo.gl/forms/mcoR6j9dn0yZrsn22 

 
 
Què és la neurociència? La neurociència ens ha permès entendre 
com funciona el cervell en molts aspectes del nostre dia a dia, un 
d’aquests és l’aprenentatge. Les emocions, la motivació, el plaer, la 
curiositat... en el naixement s’introdueixen en el funcionament instintiu 
del nostre cervell i esdevenen fonamentals en qualsevol procés 
d’ensenyament- aprenentatge. 
 
És un científic envoltat de preguntes: Com aprenem? Com pensa un 
adolescent? Quina és la millor edat per començar amb un segon 
idioma? Per què la música, la plàstica i l'educació física són tan 
importants?... 
 

2/4 DE 6 de la tarda 

12 del migdia 

2/4 de 10 del matí 

 

 

 

 

 
Taller amb fruita per a 

nens i nenes 

 

A càrrec del :  ”Taller de lletres ” amb  
la Saray 
Lloc:  Menjador Escola 
Inscripcions a l’Ajuntament  
         

 

 

 

 

 
Festival Escola Música 
Municipal (Dalcroze) 

 

     

Les veus en concert  
Viatge auditiu pel S. XX Els alumnes de cant de l’Escola de Música 
Municipal i els alumnes del Centre Dalcroze de Lleida uneixen les seves 
veus per oferir un concert ben especial. 

 

 

 

 

 

Caminada 
 

A càrrec de:   U.E. Superbé  -  Caminada pels diferents llocs del terme 
d’un recorregut d’uns 12 kms, en acabar hi haurà un petit refrigeri, pels 
caminadors i caminadores.    
Sortida  davant de l’Ajuntament  
 

Diumenge, 28 Abril 

Divendres, 26 d’Abril 

Dissabte, 27 Abril 



6 de la tarda 

5 de la tarda 

5 de la tarda 

 
 

Pel·lícula  

Robin Hood (Entrada Gratuïta) 

Lloc:  Sala Teatre  

  

 

 

 

 

 

Taller de pastissos  

  
 
A càrrec de: Rouyat Ben-Hommane el 
Qarbadani  
 
Lloc:  Menjador escola 

Inscripció a l’Ajuntament fins el dia 24 d’abril.  
 
 
 

 

 

 

 

 
Espectacle amb Fauna Salvatge   

 
A càrrec de: Zoo Pirineus 
Lloc: Sala Teatre 
 
• Zoo ve a casa nostra a 

Artesa de Lleida.  

• Una activitat  perfecta per despertar 
l‘interès del públic assistent. 

• El contacte amb els animals és una 
experiència profunda i deixa un rècord durador. 

Dilluns, 29 Abril 

Dimarts, 30 Abril 
7 de la tarda 

 

• Activitat desenvolupada amb la col·laboració del Departament d e 
Polítiques Mediambientals de GENCAT.  

• S’explica les normes de l’activitat i  començarà l’exhibició de vol. 
Al final de l'exhibició hi ha un torn per fer preguntes. 

• ANIMALS: Mussol banyut / Mussol comú / Òliba / Gamarús / Duc / 
Geneta / Fura / Xot 

 

• Contingut de l’activitat: 

– Observació 
– Caracterització dels sers vius: 
Nutrició, relació i reproducció. 
– Animals del nostre entorn – 
Classificació segons diferents 
criteris observables. 
– Responsabilitat cap els 
animals. 
– Característiques i 
comportaments dels animals per 
adaptar-se al medi. 

     

 

 

Xerrada “conviure amb 
l'esclerosis múltiple”  

 

Lloc:  Sala de plens Ajuntament. 

A càrrec de :  MÒNICA NIEVES, 
directora i neuropsicòloga del 
Centre Neurorehabilitador Miquel  

Martí i Pol de la Fundació Esclerosi 
Múltiple.  

 

 

 

 

 

 



6 de la tarda 

9 a 11del mati 

11 del MATí 

 

 

 

 

 

Spinning  

 

Coordinat per: Artesa Gym 

Lloc: Sala Teatre 

 

Pel·lícula 

Bohemian Rhapsody   

(Entrada Gratuïta) 

Lloc:  Sala Teatre  
 
 
 

 
 

 

 

 

 

Exhibició d’Animals cuidadors 
de persones 

A càrrec de :  l’associació ILERKAN. Per a tots els públics i especialment 

pels nens.  

Lloc:  Escola 

 

L’Associació Ilerkan està formada per un equip multidisciplinari de 
professionals de l’àmbit sanitari, educatiu i social que s’han format com a 
tècnics i experts en Intervencions Assistides amb Animals (IAA), 
concretament amb gossos, treballem sempre en equip i en xarxa. 
 

Dimecres, 1 Maig 

Dijous, 2 de Maig 

2/4 de 7 de la tarda 

8 de la tarda 

2/4 de 8 de la tarda 

8 de la tarda 
Xerrada “Endreça la teva vida 
amb hàbit saludable” 

 
A càrrec de: Professionals Atelier narratiu (duració 1 hora). 

Lloc:  Sala de Plens Ajuntament. 
 
 

 
 

 
Taller de Risoteràpia  
 

A càrrec de : Dúnia Carulla 

Lloc:  Sala de plens de l’Ajuntament 

 
Un taller per desconnectar, on profunditzaràs amb tu mateix i connectaràs amb la 
teva capacitat de sentir i de connectar amb les teves emocions a través de 
l’expressió corporal, música, joc teatral...creant un espai on el riure serà el resultat 
per sentir-te millor. 

 
Concert de l’Intèrpret 

 

Concert de l’Orquestra Simfònica de l’Intèrpret. 

Lloc:  Sala del Teatre 

 
 
Masterclass de Zumba 
 

A càrrec de :  de Josep Rebull 

Lloc: Pavelló 

 

 

 

 

Divendres, 3 Maig 



10 de la nit 

7 de la tarda 

A continuació 

A continuació 

nit 

 

 
 
Berenar Popular  
 

Lloc:  Plaça Albízies 

                                                          
 

 

 

Sortida itinerant de l’obra de 
teatre “WITCHIN”  

 

Desde la plaça Albizies pels carrers del 
Poble 
Kabitha, Kena i Kibby són tres bruixes 
que s’han cansat de ser esclaves de la 
figura autoritària que les oprimeix: 
Makkú, un gat de grans dimensions 
que sempre se’n surt amb la seva.  
 

 
Actuació del Pardal 
Roquer, versió acústica 

Lloc:  Sala teatre 
 
Autor i compositor del nostre himne, "Soc de 
l'Oest".  

 
Actuació musical, pel duet 
format per Gemma Olomí i 
Raquel Herrera  
 
 

Dissabte, 4 Maig 

2/4 de l’1 del migdia  

11 del matí 

2 de la tarda 

 
 

 

 

 

Caramelles - Coral de Juneda 
 

Caramelles en homenatge a Camil Bonet 
 

Carrers del recorregut :  

Inici al c. Gallart:        11:00h. 

Plaça de l’Església:     11:15h.  

Plaça Major:                11:30h. 

c. Sant Ramon:           11:45h.  

c. Hortes:                     12:00h. 

Plaça Albízies:             12:15h. 

Pavelló:                        12:30h. 

 

 

 

Sardanes  
 

Ballada de Sardanes amb la: 

Cobla Contemporània 

Lloc:  Pavelló 
 

 
  Dinar popular   

 
Lloc:  Sala teatre 
 
Per tothom que vulgui compartir el dinar amb 
els sardanistes. 
Per apuntar-se al dinar podeu anar a les 
oficines de LA CAIXA o BBVA pel preu de 11 
euros i recollir el tiquet a les oficines 
municipals, fins el dia 2 de maig. 

 

Diumenge, 5 Maig 



6 de la tarda 

¾ de 5 de la tarda 

 

Rebuda “ULTRA 
CLEAN MARATHON”   

 
Hora :  ¾ de 5 de la tarda 
Lloc: Davant de la Sala del Teatre 
 
 
La segona edició de la “Ultra Clean Marathon” enguany ens passa la 1a 
edició per la nostra població, on ciclistes  faran una ruta circular que 
transcorrerà 700 km per zones d’alt valor paisatgístic i natural de 
Catalunya. 

 

Pel·lícula de cine mut   

A càrrec de:   

Carles Robert, pianista     i    Miquel Àngel Marín , clarinet 

 

 

 

 

Posen música a la pel.lícula “ The Cameraman”  de Buster Keaton 

 

 

 

UNA JOIA DEL CINEMA MUT... DIVERTIDÍSSIMA!! 

L'última pel.lícula muda d'en Buster Keaton és també el primer film que va realitzar 
per a l’MGM. Durant anys, aquesta companyia va fer servir The Cameraman, amb 
tocs de romanticisme i escenes absolutament delirants 
En Luke Shannon és un fotògraf que treballa pels carrers de Nova York acompanyat d’un 
mico petit. S’enamora d’una telefonista d’una companyia de noticiaris cinematogràfics i, 
per estar--‐hi a prop, es converteix en operador de cinema, cercant amb la seva càmera 
una bona notícia. 
Apta per a tots els públics 

Direcció: Edward Sedgwick          Any: 1928 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

                  

AJUNTAMENT ARTESA DE LLEIDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CULTURA I FESTES 



    

 
 
SALUTACIÓ 

 

La Primavera ja és aquí…i la nostra Setmana 
Cultural també!!! 

Estem molt contents que un any més podem 
gaudir de una altra Setmana Cultural al nostre 
poble, ARTESA DE LLEIDA.  

Amb tot el nostre apreci i respecte, us hem 
preparat tallers, xerrades, música, esport...i 
moltes coses més!!! 

Esperem que gaudiu d’una molt bona setmana 
i que hi participeu amb tot allò que us pugui 
resultar interessant i us vingui de gust. 

Us hi esperem a tots/es!!! 

Una abraçada 
 

Joan i Yolanda 
Regidors de Cultura 
 

 

 

 

 

 

 



2/4 de 7 de la 

tarda 

 
 

 

 

Conferència del Dr. David 

Bueno i Torrens 
 
"El cervell aprenent: Què ens diu la neurociència s obre l'educació". 
 
Lloc:  Sala Teatre  

Preu:  Anticipada: 3€ fins al dia 16 d’abril 
Taquilla: 5€ 

Per poder assistir a la conferència cal fer prèviament la inscripció 
omplint el següent formulari: 

El codi Qr us porta al formulari. 

 
 
 

 

 

O bé cliqueu en aquest enllaç per anar al formulari: 

https://goo.gl/forms/mcoR6j9dn0yZrsn22 

 
 
Què és la neurociència? La neurociència ens ha permès entendre 
com funciona el cervell en molts aspectes del nostre dia a dia, un 
d’aquests és l’aprenentatge. Les emocions, la motivació, el plaer, la 
curiositat... en el naixement s’introdueixen en el funcionament instintiu 
del nostre cervell i esdevenen fonamentals en qualsevol procés 
d’ensenyament- aprenentatge. 
 
És un científic envoltat de preguntes: Com aprenem? Com pensa un 
adolescent? Quina és la millor edat per començar amb un segon 
idioma? Per què la música, la plàstica i l'educació física són tan 
importants?... 
 

2/4 DE 6 de la tarda 

12 del migdia 

2/4 de 10 del matí 

 

 

 

 

 
Taller amb fruita per a 

nens i nenes 

 

A càrrec del :  ”Taller de lletres ” amb  
la Saray 
Lloc:  Menjador Escola 
Inscripcions a l’Ajuntament  
         

 

 

 

 

 
Festival Escola Música 
Municipal (Dalcroze) 

 

     

Les veus en concert  
Viatge auditiu pel S. XX Els alumnes de cant de l’Escola de Música 
Municipal i els alumnes del Centre Dalcroze de Lleida uneixen les seves 
veus per oferir un concert ben especial. 

 

 

 

 

 

Caminada 
 

A càrrec de:   U.E. Superbé  -  Caminada pels diferents llocs del terme 
d’un recorregut d’uns 12 kms, en acabar hi haurà un petit refrigeri, pels 
caminadors i caminadores.    
Sortida  davant de l’Ajuntament  
 

Diumenge, 28 Abril 

Divendres, 26 d’Abril 

Dissabte, 27 Abril 



6 de la tarda 

5 de la tarda 

5 de la tarda 

 
 

Pel·lícula  

Robin Hood (Entrada Gratuïta) 

Lloc:  Sala Teatre  

  

 

 

 

 

 

Taller de pastissos  

  
 
A càrrec de: Rouyat Ben-Hommane el 
Qarbadani  
 
Lloc:  Menjador escola 

Inscripció a l’Ajuntament fins el dia 24 d’abril.  
 
 
 

 

 

 

 

 
Espectacle amb Fauna Salvatge   

 
A càrrec de: Zoo Pirineus 
Lloc: Sala Teatre 
 
• Zoo ve a casa nostra a 

Artesa de Lleida.  

• Una activitat  perfecta per despertar 
l‘interès del públic assistent. 

• El contacte amb els animals és una 
experiència profunda i deixa un rècord durador. 

Dilluns, 29 Abril 

Dimarts, 30 Abril 
7 de la tarda 

 

• Activitat desenvolupada amb la col·laboració del Departament d e 
Polítiques Mediambientals de GENCAT.  

• S’explica les normes de l’activitat i  començarà l’exhibició de vol. 
Al final de l'exhibició hi ha un torn per fer preguntes. 

• ANIMALS: Mussol banyut / Mussol comú / Òliba / Gamarús / Duc / 
Geneta / Fura / Xot 

 

• Contingut de l’activitat: 

– Observació 
– Caracterització dels sers vius: 
Nutrició, relació i reproducció. 
– Animals del nostre entorn – 
Classificació segons diferents 
criteris observables. 
– Responsabilitat cap els 
animals. 
– Característiques i 
comportaments dels animals per 
adaptar-se al medi. 

     

 

 

Xerrada “conviure amb 
l'esclerosis múltiple”  

 

Lloc:  Sala de plens Ajuntament. 

A càrrec de :  MÒNICA NIEVES, 
directora i neuropsicòloga del 
Centre Neurorehabilitador Miquel  

Martí i Pol de la Fundació Esclerosi 
Múltiple.  

 

 

 

 

 

 



6 de la tarda 

9 a 11del mati 

11 del MATí 

 

 

 

 

 

Spinning  

 

Coordinat per: Artesa Gym 

Lloc: Sala Teatre 

 

Pel·lícula 

Bohemian Rhapsody   

(Entrada Gratuïta) 

Lloc:  Sala Teatre  
 
 
 

 
 

 

 

 

 

Exhibició d’Animals cuidadors 
de persones 

A càrrec de :  l’associació ILERKAN. Per a tots els públics i especialment 

pels nens.  

Lloc:  Escola 

 

L’Associació Ilerkan està formada per un equip multidisciplinari de 
professionals de l’àmbit sanitari, educatiu i social que s’han format com a 
tècnics i experts en Intervencions Assistides amb Animals (IAA), 
concretament amb gossos, treballem sempre en equip i en xarxa. 
 

Dimecres, 1 Maig 

Dijous, 2 de Maig 

2/4 de 7 de la tarda 

8 de la tarda 

2/4 de 8 de la tarda 

8 de la tarda 
Xerrada “Endreça la teva vida 
amb hàbit saludable” 

 
A càrrec de: Professionals Atelier narratiu (duració 1 hora). 

Lloc:  Sala de Plens Ajuntament. 
 
 

 
 

 
Taller de Risoteràpia  
 

A càrrec de : Dúnia Carulla 

Lloc:  Sala de plens de l’Ajuntament 

 
Un taller per desconnectar, on profunditzaràs amb tu mateix i connectaràs amb la 
teva capacitat de sentir i de connectar amb les teves emocions a través de 
l’expressió corporal, música, joc teatral...creant un espai on el riure serà el resultat 
per sentir-te millor. 

 
Concert de l’Intèrpret 

 

Concert de l’Orquestra Simfònica de l’Intèrpret. 

Lloc:  Sala del Teatre 

 
 
Masterclass de Zumba 
 

A càrrec de :  de Josep Rebull 

Lloc: Pavelló 

 

 

 

 

Divendres, 3 Maig 



10 de la nit 

7 de la tarda 

A continuació 

A continuació 

nit 

 

 
 
Berenar Popular  
 

Lloc:  Plaça Albízies 

                                                          
 

 

 

Sortida itinerant de l’obra de 
teatre “WITCHIN”  

 

Desde la plaça Albizies pels carrers del 
Poble 
Kabitha, Kena i Kibby són tres bruixes 
que s’han cansat de ser esclaves de la 
figura autoritària que les oprimeix: 
Makkú, un gat de grans dimensions 
que sempre se’n surt amb la seva.  
 

 
Actuació del Pardal 
Roquer, versió acústica 

Lloc:  Sala teatre 
 
Autor i compositor del nostre himne, "Soc de 
l'Oest".  

 
Actuació musical, pel duet 
format per Gemma Olomí i 
Raquel Herrera  
 
 

Dissabte, 4 Maig 

2/4 de l’1 del migdia  

11 del matí 

2 de la tarda 

 
 

 

 

 

Caramelles - Coral de Juneda 
 

Caramelles en homenatge a Camil Bonet 
 

Carrers del recorregut :  

Inici al c. Gallart:        11:00h. 

Plaça de l’Església:     11:15h.  

Plaça Major:                11:30h. 

c. Sant Ramon:           11:45h.  

c. Hortes:                     12:00h. 

Plaça Albízies:             12:15h. 

Pavelló:                        12:30h. 

 

 

 

Sardanes  
 

Ballada de Sardanes amb la: 

Cobla Contemporània 

Lloc:  Pavelló 
 

 
  Dinar popular   

 
Lloc:  Sala teatre 
 
Per tothom que vulgui compartir el dinar amb 
els sardanistes. 
Per apuntar-se al dinar podeu anar a les 
oficines de LA CAIXA o BBVA pel preu de 11 
euros i recollir el tiquet a les oficines 
municipals, fins el dia 2 de maig. 

 

Diumenge, 5 Maig 



6 de la tarda 

¾ de 5 de la tarda 

 

Rebuda “ULTRA 
CLEAN MARATHON”   

 
Hora :  ¾ de 5 de la tarda 
Lloc: Davant de la Sala del Teatre 
 
 
La segona edició de la “Ultra Clean Marathon” enguany ens passa la 1a 
edició per la nostra població, on ciclistes  faran una ruta circular que 
transcorrerà 700 km per zones d’alt valor paisatgístic i natural de 
Catalunya. 

 

Pel·lícula de cine mut   

A càrrec de:   

Carles Robert, pianista     i    Miquel Àngel Marín , clarinet 

 

 

 

 

Posen música a la pel.lícula “ The Cameraman”  de Buster Keaton 

 

 

 

UNA JOIA DEL CINEMA MUT... DIVERTIDÍSSIMA!! 

L'última pel.lícula muda d'en Buster Keaton és també el primer film que va realitzar 
per a l’MGM. Durant anys, aquesta companyia va fer servir The Cameraman, amb 
tocs de romanticisme i escenes absolutament delirants 
En Luke Shannon és un fotògraf que treballa pels carrers de Nova York acompanyat d’un 
mico petit. S’enamora d’una telefonista d’una companyia de noticiaris cinematogràfics i, 
per estar--‐hi a prop, es converteix en operador de cinema, cercant amb la seva càmera 
una bona notícia. 
Apta per a tots els públics 

Direcció: Edward Sedgwick          Any: 1928 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

                  

AJUNTAMENT ARTESA DE LLEIDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CULTURA I FESTES 



    

 
 
SALUTACIÓ 

 

La Primavera ja és aquí…i la nostra Setmana 
Cultural també!!! 

Estem molt contents que un any més podem 
gaudir de una altra Setmana Cultural al nostre 
poble, ARTESA DE LLEIDA.  

Amb tot el nostre apreci i respecte, us hem 
preparat tallers, xerrades, música, esport...i 
moltes coses més!!! 

Esperem que gaudiu d’una molt bona setmana 
i que hi participeu amb tot allò que us pugui 
resultar interessant i us vingui de gust. 

Us hi esperem a tots/es!!! 

Una abraçada 
 

Joan i Yolanda 
Regidors de Cultura 
 

 

 

 

 

 

 



2/4 de 7 de la 

tarda 

 
 

 

 

Conferència del Dr. David 

Bueno i Torrens 
 
"El cervell aprenent: Què ens diu la neurociència s obre l'educació". 
 
Lloc:  Sala Teatre  

Preu:  Anticipada: 3€ fins al dia 16 d’abril 
Taquilla: 5€ 

Per poder assistir a la conferència cal fer prèviament la inscripció 
omplint el següent formulari: 

El codi Qr us porta al formulari. 

 
 
 

 

 

O bé cliqueu en aquest enllaç per anar al formulari: 

https://goo.gl/forms/mcoR6j9dn0yZrsn22 

 
 
Què és la neurociència? La neurociència ens ha permès entendre 
com funciona el cervell en molts aspectes del nostre dia a dia, un 
d’aquests és l’aprenentatge. Les emocions, la motivació, el plaer, la 
curiositat... en el naixement s’introdueixen en el funcionament instintiu 
del nostre cervell i esdevenen fonamentals en qualsevol procés 
d’ensenyament- aprenentatge. 
 
És un científic envoltat de preguntes: Com aprenem? Com pensa un 
adolescent? Quina és la millor edat per començar amb un segon 
idioma? Per què la música, la plàstica i l'educació física són tan 
importants?... 
 

2/4 DE 6 de la tarda 

12 del migdia 

2/4 de 10 del matí 

 

 

 

 

 
Taller amb fruita per a 

nens i nenes 

 

A càrrec del :  ”Taller de lletres ” amb  
la Saray 
Lloc:  Menjador Escola 
Inscripcions a l’Ajuntament  
         

 

 

 

 

 
Festival Escola Música 
Municipal (Dalcroze) 

 

     

Les veus en concert  
Viatge auditiu pel S. XX Els alumnes de cant de l’Escola de Música 
Municipal i els alumnes del Centre Dalcroze de Lleida uneixen les seves 
veus per oferir un concert ben especial. 

 

 

 

 

 

Caminada 
 

A càrrec de:   U.E. Superbé  -  Caminada pels diferents llocs del terme 
d’un recorregut d’uns 12 kms, en acabar hi haurà un petit refrigeri, pels 
caminadors i caminadores.    
Sortida  davant de l’Ajuntament  
 

Diumenge, 28 Abril 

Divendres, 26 d’Abril 

Dissabte, 27 Abril 



6 de la tarda 

5 de la tarda 

5 de la tarda 

 
 

Pel·lícula  

Robin Hood (Entrada Gratuïta) 

Lloc:  Sala Teatre  

  

 

 

 

 

 

Taller de pastissos  

  
 
A càrrec de: Rouyat Ben-Hommane el 
Qarbadani  
 
Lloc:  Menjador escola 

Inscripció a l’Ajuntament fins el dia 24 d’abril.  
 
 
 

 

 

 

 

 
Espectacle amb Fauna Salvatge   

 
A càrrec de: Zoo Pirineus 
Lloc: Sala Teatre 
 
• Zoo ve a casa nostra a 

Artesa de Lleida.  

• Una activitat  perfecta per despertar 
l‘interès del públic assistent. 

• El contacte amb els animals és una 
experiència profunda i deixa un rècord durador. 

Dilluns, 29 Abril 

Dimarts, 30 Abril 
7 de la tarda 

 

• Activitat desenvolupada amb la col·laboració del Departament d e 
Polítiques Mediambientals de GENCAT.  

• S’explica les normes de l’activitat i  començarà l’exhibició de vol. 
Al final de l'exhibició hi ha un torn per fer preguntes. 

• ANIMALS: Mussol banyut / Mussol comú / Òliba / Gamarús / Duc / 
Geneta / Fura / Xot 

 

• Contingut de l’activitat: 

– Observació 
– Caracterització dels sers vius: 
Nutrició, relació i reproducció. 
– Animals del nostre entorn – 
Classificació segons diferents 
criteris observables. 
– Responsabilitat cap els 
animals. 
– Característiques i 
comportaments dels animals per 
adaptar-se al medi. 

     

 

 

Xerrada “conviure amb 
l'esclerosis múltiple”  

 

Lloc:  Sala de plens Ajuntament. 

A càrrec de :  MÒNICA NIEVES, 
directora i neuropsicòloga del 
Centre Neurorehabilitador Miquel  

Martí i Pol de la Fundació Esclerosi 
Múltiple.  

 

 

 

 

 

 



6 de la tarda 

9 a 11del mati 

11 del MATí 

 

 

 

 

 

Spinning  

 

Coordinat per: Artesa Gym 

Lloc: Sala Teatre 

 

Pel·lícula 

Bohemian Rhapsody   

(Entrada Gratuïta) 

Lloc:  Sala Teatre  
 
 
 

 
 

 

 

 

 

Exhibició d’Animals cuidadors 
de persones 

A càrrec de :  l’associació ILERKAN. Per a tots els públics i especialment 

pels nens.  

Lloc:  Escola 

 

L’Associació Ilerkan està formada per un equip multidisciplinari de 
professionals de l’àmbit sanitari, educatiu i social que s’han format com a 
tècnics i experts en Intervencions Assistides amb Animals (IAA), 
concretament amb gossos, treballem sempre en equip i en xarxa. 
 

Dimecres, 1 Maig 

Dijous, 2 de Maig 

2/4 de 7 de la tarda 

8 de la tarda 

2/4 de 8 de la tarda 

8 de la tarda 
Xerrada “Endreça la teva vida 
amb hàbit saludable” 

 
A càrrec de: Professionals Atelier narratiu (duració 1 hora). 

Lloc:  Sala de Plens Ajuntament. 
 
 

 
 

 
Taller de Risoteràpia  
 

A càrrec de : Dúnia Carulla 

Lloc:  Sala de plens de l’Ajuntament 

 
Un taller per desconnectar, on profunditzaràs amb tu mateix i connectaràs amb la 
teva capacitat de sentir i de connectar amb les teves emocions a través de 
l’expressió corporal, música, joc teatral...creant un espai on el riure serà el resultat 
per sentir-te millor. 

 
Concert de l’Intèrpret 

 

Concert de l’Orquestra Simfònica de l’Intèrpret. 

Lloc:  Sala del Teatre 

 
 
Masterclass de Zumba 
 

A càrrec de :  de Josep Rebull 

Lloc: Pavelló 

 

 

 

 

Divendres, 3 Maig 



10 de la nit 

7 de la tarda 

A continuació 

A continuació 

nit 

 

 
 
Berenar Popular  
 

Lloc:  Plaça Albízies 

                                                          
 

 

 

Sortida itinerant de l’obra de 
teatre “WITCHIN”  

 

Desde la plaça Albizies pels carrers del 
Poble 
Kabitha, Kena i Kibby són tres bruixes 
que s’han cansat de ser esclaves de la 
figura autoritària que les oprimeix: 
Makkú, un gat de grans dimensions 
que sempre se’n surt amb la seva.  
 

 
Actuació del Pardal 
Roquer, versió acústica 

Lloc:  Sala teatre 
 
Autor i compositor del nostre himne, "Soc de 
l'Oest".  

 
Actuació musical, pel duet 
format per Gemma Olomí i 
Raquel Herrera  
 
 

Dissabte, 4 Maig 

2/4 de l’1 del migdia  

11 del matí 

2 de la tarda 

 
 

 

 

 

Caramelles - Coral de Juneda 
 

Caramelles en homenatge a Camil Bonet 
 

Carrers del recorregut :  

Inici al c. Gallart:        11:00h. 

Plaça de l’Església:     11:15h.  

Plaça Major:                11:30h. 

c. Sant Ramon:           11:45h.  

c. Hortes:                     12:00h. 

Plaça Albízies:             12:15h. 

Pavelló:                        12:30h. 

 

 

 

Sardanes  
 

Ballada de Sardanes amb la: 

Cobla Contemporània 

Lloc:  Pavelló 
 

 
  Dinar popular   

 
Lloc:  Sala teatre 
 
Per tothom que vulgui compartir el dinar amb 
els sardanistes. 
Per apuntar-se al dinar podeu anar a les 
oficines de LA CAIXA o BBVA pel preu de 11 
euros i recollir el tiquet a les oficines 
municipals, fins el dia 2 de maig. 

 

Diumenge, 5 Maig 



6 de la tarda 

¾ de 5 de la tarda 

 

Rebuda “ULTRA 
CLEAN MARATHON”   

 
Hora :  ¾ de 5 de la tarda 
Lloc: Davant de la Sala del Teatre 
 
 
La segona edició de la “Ultra Clean Marathon” enguany ens passa la 1a 
edició per la nostra població, on ciclistes  faran una ruta circular que 
transcorrerà 700 km per zones d’alt valor paisatgístic i natural de 
Catalunya. 

 

Pel·lícula de cine mut   

A càrrec de:   

Carles Robert, pianista     i    Miquel Àngel Marín , clarinet 

 

 

 

 

Posen música a la pel.lícula “ The Cameraman”  de Buster Keaton 

 

 

 

UNA JOIA DEL CINEMA MUT... DIVERTIDÍSSIMA!! 

L'última pel.lícula muda d'en Buster Keaton és també el primer film que va realitzar 
per a l’MGM. Durant anys, aquesta companyia va fer servir The Cameraman, amb 
tocs de romanticisme i escenes absolutament delirants 
En Luke Shannon és un fotògraf que treballa pels carrers de Nova York acompanyat d’un 
mico petit. S’enamora d’una telefonista d’una companyia de noticiaris cinematogràfics i, 
per estar--‐hi a prop, es converteix en operador de cinema, cercant amb la seva càmera 
una bona notícia. 
Apta per a tots els públics 

Direcció: Edward Sedgwick          Any: 1928 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

                  

AJUNTAMENT ARTESA DE LLEIDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CULTURA I FESTES 



    

 
 
SALUTACIÓ 

 

La Primavera ja és aquí…i la nostra Setmana 
Cultural també!!! 

Estem molt contents que un any més podem 
gaudir de una altra Setmana Cultural al nostre 
poble, ARTESA DE LLEIDA.  

Amb tot el nostre apreci i respecte, us hem 
preparat tallers, xerrades, música, esport...i 
moltes coses més!!! 

Esperem que gaudiu d’una molt bona setmana 
i que hi participeu amb tot allò que us pugui 
resultar interessant i us vingui de gust. 

Us hi esperem a tots/es!!! 

Una abraçada 
 

Joan i Yolanda 
Regidors de Cultura 
 

 

 

 

 

 

 



2/4 de 7 de la 

tarda 

 
 

 

 

Conferència del Dr. David 

Bueno i Torrens 
 
"El cervell aprenent: Què ens diu la neurociència s obre l'educació". 
 
Lloc:  Sala Teatre  

Preu:  Anticipada: 3€ fins al dia 16 d’abril 
Taquilla: 5€ 

Per poder assistir a la conferència cal fer prèviament la inscripció 
omplint el següent formulari: 

El codi Qr us porta al formulari. 

 
 
 

 

 

O bé cliqueu en aquest enllaç per anar al formulari: 

https://goo.gl/forms/mcoR6j9dn0yZrsn22 

 
 
Què és la neurociència? La neurociència ens ha permès entendre 
com funciona el cervell en molts aspectes del nostre dia a dia, un 
d’aquests és l’aprenentatge. Les emocions, la motivació, el plaer, la 
curiositat... en el naixement s’introdueixen en el funcionament instintiu 
del nostre cervell i esdevenen fonamentals en qualsevol procés 
d’ensenyament- aprenentatge. 
 
És un científic envoltat de preguntes: Com aprenem? Com pensa un 
adolescent? Quina és la millor edat per començar amb un segon 
idioma? Per què la música, la plàstica i l'educació física són tan 
importants?... 
 

2/4 DE 6 de la tarda 

12 del migdia 

2/4 de 10 del matí 

 

 

 

 

 
Taller amb fruita per a 

nens i nenes 

 

A càrrec del :  ”Taller de lletres ” amb  
la Saray 
Lloc:  Menjador Escola 
Inscripcions a l’Ajuntament  
         

 

 

 

 

 
Festival Escola Música 
Municipal (Dalcroze) 

 

     

Les veus en concert  
Viatge auditiu pel S. XX Els alumnes de cant de l’Escola de Música 
Municipal i els alumnes del Centre Dalcroze de Lleida uneixen les seves 
veus per oferir un concert ben especial. 

 

 

 

 

 

Caminada 
 

A càrrec de:   U.E. Superbé  -  Caminada pels diferents llocs del terme 
d’un recorregut d’uns 12 kms, en acabar hi haurà un petit refrigeri, pels 
caminadors i caminadores.    
Sortida  davant de l’Ajuntament  
 

Diumenge, 28 Abril 

Divendres, 26 d’Abril 

Dissabte, 27 Abril 



6 de la tarda 

5 de la tarda 

5 de la tarda 

 
 

Pel·lícula  

Robin Hood (Entrada Gratuïta) 

Lloc:  Sala Teatre  

  

 

 

 

 

 

Taller de pastissos  

  
 
A càrrec de: Rouyat Ben-Hommane el 
Qarbadani  
 
Lloc:  Menjador escola 

Inscripció a l’Ajuntament fins el dia 24 d’abril.  
 
 
 

 

 

 

 

 
Espectacle amb Fauna Salvatge   

 
A càrrec de: Zoo Pirineus 
Lloc: Sala Teatre 
 
• Zoo ve a casa nostra a 

Artesa de Lleida.  

• Una activitat  perfecta per despertar 
l‘interès del públic assistent. 

• El contacte amb els animals és una 
experiència profunda i deixa un rècord durador. 

Dilluns, 29 Abril 

Dimarts, 30 Abril 
7 de la tarda 

 

• Activitat desenvolupada amb la col·laboració del Departament d e 
Polítiques Mediambientals de GENCAT.  

• S’explica les normes de l’activitat i  començarà l’exhibició de vol. 
Al final de l'exhibició hi ha un torn per fer preguntes. 

• ANIMALS: Mussol banyut / Mussol comú / Òliba / Gamarús / Duc / 
Geneta / Fura / Xot 

 

• Contingut de l’activitat: 

– Observació 
– Caracterització dels sers vius: 
Nutrició, relació i reproducció. 
– Animals del nostre entorn – 
Classificació segons diferents 
criteris observables. 
– Responsabilitat cap els 
animals. 
– Característiques i 
comportaments dels animals per 
adaptar-se al medi. 

     

 

 

Xerrada “conviure amb 
l'esclerosis múltiple”  

 

Lloc:  Sala de plens Ajuntament. 

A càrrec de :  MÒNICA NIEVES, 
directora i neuropsicòloga del 
Centre Neurorehabilitador Miquel  

Martí i Pol de la Fundació Esclerosi 
Múltiple.  

 

 

 

 

 

 



6 de la tarda 

9 a 11del mati 

11 del MATí 

 

 

 

 

 

Spinning  

 

Coordinat per: Artesa Gym 

Lloc: Sala Teatre 

 

Pel·lícula 

Bohemian Rhapsody   

(Entrada Gratuïta) 

Lloc:  Sala Teatre  
 
 
 

 
 

 

 

 

 

Exhibició d’Animals cuidadors 
de persones 

A càrrec de :  l’associació ILERKAN. Per a tots els públics i especialment 

pels nens.  

Lloc:  Escola 

 

L’Associació Ilerkan està formada per un equip multidisciplinari de 
professionals de l’àmbit sanitari, educatiu i social que s’han format com a 
tècnics i experts en Intervencions Assistides amb Animals (IAA), 
concretament amb gossos, treballem sempre en equip i en xarxa. 
 

Dimecres, 1 Maig 

Dijous, 2 de Maig 

2/4 de 7 de la tarda 

8 de la tarda 

2/4 de 8 de la tarda 

8 de la tarda 
Xerrada “Endreça la teva vida 
amb hàbit saludable” 

 
A càrrec de: Professionals Atelier narratiu (duració 1 hora). 

Lloc:  Sala de Plens Ajuntament. 
 
 

 
 

 
Taller de Risoteràpia  
 

A càrrec de : Dúnia Carulla 

Lloc:  Sala de plens de l’Ajuntament 

 
Un taller per desconnectar, on profunditzaràs amb tu mateix i connectaràs amb la 
teva capacitat de sentir i de connectar amb les teves emocions a través de 
l’expressió corporal, música, joc teatral...creant un espai on el riure serà el resultat 
per sentir-te millor. 

 
Concert de l’Intèrpret 

 

Concert de l’Orquestra Simfònica de l’Intèrpret. 

Lloc:  Sala del Teatre 

 
 
Masterclass de Zumba 
 

A càrrec de :  de Josep Rebull 

Lloc: Pavelló 

 

 

 

 

Divendres, 3 Maig 



10 de la nit 

7 de la tarda 

A continuació 

A continuació 

nit 

 

 
 
Berenar Popular  
 

Lloc:  Plaça Albízies 

                                                          
 

 

 

Sortida itinerant de l’obra de 
teatre “WITCHIN”  

 

Desde la plaça Albizies pels carrers del 
Poble 
Kabitha, Kena i Kibby són tres bruixes 
que s’han cansat de ser esclaves de la 
figura autoritària que les oprimeix: 
Makkú, un gat de grans dimensions 
que sempre se’n surt amb la seva.  
 

 
Actuació del Pardal 
Roquer, versió acústica 

Lloc:  Sala teatre 
 
Autor i compositor del nostre himne, "Soc de 
l'Oest".  

 
Actuació musical, pel duet 
format per Gemma Olomí i 
Raquel Herrera  
 
 

Dissabte, 4 Maig 

2/4 de l’1 del migdia  

11 del matí 

2 de la tarda 

 
 

 

 

 

Caramelles - Coral de Juneda 
 

Caramelles en homenatge a Camil Bonet 
 

Carrers del recorregut :  

Inici al c. Gallart:        11:00h. 

Plaça de l’Església:     11:15h.  

Plaça Major:                11:30h. 

c. Sant Ramon:           11:45h.  

c. Hortes:                     12:00h. 

Plaça Albízies:             12:15h. 

Pavelló:                        12:30h. 

 

 

 

Sardanes  
 

Ballada de Sardanes amb la: 

Cobla Contemporània 

Lloc:  Pavelló 
 

 
  Dinar popular   

 
Lloc:  Sala teatre 
 
Per tothom que vulgui compartir el dinar amb 
els sardanistes. 
Per apuntar-se al dinar podeu anar a les 
oficines de LA CAIXA o BBVA pel preu de 11 
euros i recollir el tiquet a les oficines 
municipals, fins el dia 2 de maig. 

 

Diumenge, 5 Maig 



6 de la tarda 

¾ de 5 de la tarda 

 

Rebuda “ULTRA 
CLEAN MARATHON”   

 
Hora :  ¾ de 5 de la tarda 
Lloc: Davant de la Sala del Teatre 
 
 
La segona edició de la “Ultra Clean Marathon” enguany ens passa la 1a 
edició per la nostra població, on ciclistes  faran una ruta circular que 
transcorrerà 700 km per zones d’alt valor paisatgístic i natural de 
Catalunya. 

 

Pel·lícula de cine mut   

A càrrec de:   

Carles Robert, pianista     i    Miquel Àngel Marín , clarinet 

 

 

 

 

Posen música a la pel.lícula “ The Cameraman”  de Buster Keaton 

 

 

 

UNA JOIA DEL CINEMA MUT... DIVERTIDÍSSIMA!! 

L'última pel.lícula muda d'en Buster Keaton és també el primer film que va realitzar 
per a l’MGM. Durant anys, aquesta companyia va fer servir The Cameraman, amb 
tocs de romanticisme i escenes absolutament delirants 
En Luke Shannon és un fotògraf que treballa pels carrers de Nova York acompanyat d’un 
mico petit. S’enamora d’una telefonista d’una companyia de noticiaris cinematogràfics i, 
per estar--‐hi a prop, es converteix en operador de cinema, cercant amb la seva càmera 
una bona notícia. 
Apta per a tots els públics 

Direcció: Edward Sedgwick          Any: 1928 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

                  

AJUNTAMENT ARTESA DE LLEIDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CULTURA I FESTES 



    

 
 
SALUTACIÓ 

 

La Primavera ja és aquí…i la nostra Setmana 
Cultural també!!! 

Estem molt contents que un any més podem 
gaudir de una altra Setmana Cultural al nostre 
poble, ARTESA DE LLEIDA.  

Amb tot el nostre apreci i respecte, us hem 
preparat tallers, xerrades, música, esport...i 
moltes coses més!!! 

Esperem que gaudiu d’una molt bona setmana 
i que hi participeu amb tot allò que us pugui 
resultar interessant i us vingui de gust. 

Us hi esperem a tots/es!!! 

Una abraçada 
 

Joan i Yolanda 
Regidors de Cultura 
 

 

 

 

 

 

 



2/4 de 7 de la 

tarda 

 
 

 

 

Conferència del Dr. David 

Bueno i Torrens 
 
"El cervell aprenent: Què ens diu la neurociència s obre l'educació". 
 
Lloc:  Sala Teatre  

Preu:  Anticipada: 3€ fins al dia 16 d’abril 
Taquilla: 5€ 

Per poder assistir a la conferència cal fer prèviament la inscripció 
omplint el següent formulari: 

El codi Qr us porta al formulari. 

 
 
 

 

 

O bé cliqueu en aquest enllaç per anar al formulari: 

https://goo.gl/forms/mcoR6j9dn0yZrsn22 

 
 
Què és la neurociència? La neurociència ens ha permès entendre 
com funciona el cervell en molts aspectes del nostre dia a dia, un 
d’aquests és l’aprenentatge. Les emocions, la motivació, el plaer, la 
curiositat... en el naixement s’introdueixen en el funcionament instintiu 
del nostre cervell i esdevenen fonamentals en qualsevol procés 
d’ensenyament- aprenentatge. 
 
És un científic envoltat de preguntes: Com aprenem? Com pensa un 
adolescent? Quina és la millor edat per començar amb un segon 
idioma? Per què la música, la plàstica i l'educació física són tan 
importants?... 
 

2/4 DE 6 de la tarda 

12 del migdia 

2/4 de 10 del matí 

 

 

 

 

 
Taller amb fruita per a 

nens i nenes 

 

A càrrec del :  ”Taller de lletres ” amb  
la Saray 
Lloc:  Menjador Escola 
Inscripcions a l’Ajuntament  
         

 

 

 

 

 
Festival Escola Música 
Municipal (Dalcroze) 

 

     

Les veus en concert  
Viatge auditiu pel S. XX Els alumnes de cant de l’Escola de Música 
Municipal i els alumnes del Centre Dalcroze de Lleida uneixen les seves 
veus per oferir un concert ben especial. 

 

 

 

 

 

Caminada 
 

A càrrec de:   U.E. Superbé  -  Caminada pels diferents llocs del terme 
d’un recorregut d’uns 12 kms, en acabar hi haurà un petit refrigeri, pels 
caminadors i caminadores.    
Sortida  davant de l’Ajuntament  
 

Diumenge, 28 Abril 

Divendres, 26 d’Abril 

Dissabte, 27 Abril 



6 de la tarda 

5 de la tarda 

5 de la tarda 

 
 

Pel·lícula  

Robin Hood (Entrada Gratuïta) 

Lloc:  Sala Teatre  

  

 

 

 

 

 

Taller de pastissos  

  
 
A càrrec de: Rouyat Ben-Hommane el 
Qarbadani  
 
Lloc:  Menjador escola 

Inscripció a l’Ajuntament fins el dia 24 d’abril.  
 
 
 

 

 

 

 

 
Espectacle amb Fauna Salvatge   

 
A càrrec de: Zoo Pirineus 
Lloc: Sala Teatre 
 
• Zoo ve a casa nostra a 

Artesa de Lleida.  

• Una activitat  perfecta per despertar 
l‘interès del públic assistent. 

• El contacte amb els animals és una 
experiència profunda i deixa un rècord durador. 

Dilluns, 29 Abril 

Dimarts, 30 Abril 
7 de la tarda 

 

• Activitat desenvolupada amb la col·laboració del Departament d e 
Polítiques Mediambientals de GENCAT.  

• S’explica les normes de l’activitat i  començarà l’exhibició de vol. 
Al final de l'exhibició hi ha un torn per fer preguntes. 

• ANIMALS: Mussol banyut / Mussol comú / Òliba / Gamarús / Duc / 
Geneta / Fura / Xot 

 

• Contingut de l’activitat: 

– Observació 
– Caracterització dels sers vius: 
Nutrició, relació i reproducció. 
– Animals del nostre entorn – 
Classificació segons diferents 
criteris observables. 
– Responsabilitat cap els 
animals. 
– Característiques i 
comportaments dels animals per 
adaptar-se al medi. 

     

 

 

Xerrada “conviure amb 
l'esclerosis múltiple”  

 

Lloc:  Sala de plens Ajuntament. 

A càrrec de :  MÒNICA NIEVES, 
directora i neuropsicòloga del 
Centre Neurorehabilitador Miquel  

Martí i Pol de la Fundació Esclerosi 
Múltiple.  

 

 

 

 

 

 



6 de la tarda 

9 a 11del mati 

11 del MATí 

 

 

 

 

 

Spinning  

 

Coordinat per: Artesa Gym 

Lloc: Sala Teatre 

 

Pel·lícula 

Bohemian Rhapsody   

(Entrada Gratuïta) 

Lloc:  Sala Teatre  
 
 
 

 
 

 

 

 

 

Exhibició d’Animals cuidadors 
de persones 

A càrrec de :  l’associació ILERKAN. Per a tots els públics i especialment 

pels nens.  

Lloc:  Escola 

 

L’Associació Ilerkan està formada per un equip multidisciplinari de 
professionals de l’àmbit sanitari, educatiu i social que s’han format com a 
tècnics i experts en Intervencions Assistides amb Animals (IAA), 
concretament amb gossos, treballem sempre en equip i en xarxa. 
 

Dimecres, 1 Maig 

Dijous, 2 de Maig 

2/4 de 7 de la tarda 

8 de la tarda 

2/4 de 8 de la tarda 

8 de la tarda 
Xerrada “Endreça la teva vida 
amb hàbit saludable” 

 
A càrrec de: Professionals Atelier narratiu (duració 1 hora). 

Lloc:  Sala de Plens Ajuntament. 
 
 

 
 

 
Taller de Risoteràpia  
 

A càrrec de : Dúnia Carulla 

Lloc:  Sala de plens de l’Ajuntament 

 
Un taller per desconnectar, on profunditzaràs amb tu mateix i connectaràs amb la 
teva capacitat de sentir i de connectar amb les teves emocions a través de 
l’expressió corporal, música, joc teatral...creant un espai on el riure serà el resultat 
per sentir-te millor. 

 
Concert de l’Intèrpret 

 

Concert de l’Orquestra Simfònica de l’Intèrpret. 

Lloc:  Sala del Teatre 

 
 
Masterclass de Zumba 
 

A càrrec de :  de Josep Rebull 

Lloc: Pavelló 

 

 

 

 

Divendres, 3 Maig 



10 de la nit 

7 de la tarda 

A continuació 

A continuació 

nit 

 

 
 
Berenar Popular  
 

Lloc:  Plaça Albízies 

                                                          
 

 

 

Sortida itinerant de l’obra de 
teatre “WITCHIN”  

 

Desde la plaça Albizies pels carrers del 
Poble 
Kabitha, Kena i Kibby són tres bruixes 
que s’han cansat de ser esclaves de la 
figura autoritària que les oprimeix: 
Makkú, un gat de grans dimensions 
que sempre se’n surt amb la seva.  
 

 
Actuació del Pardal 
Roquer, versió acústica 

Lloc:  Sala teatre 
 
Autor i compositor del nostre himne, "Soc de 
l'Oest".  

 
Actuació musical, pel duet 
format per Gemma Olomí i 
Raquel Herrera  
 
 

Dissabte, 4 Maig 

2/4 de l’1 del migdia  

11 del matí 

2 de la tarda 

 
 

 

 

 

Caramelles - Coral de Juneda 
 

Caramelles en homenatge a Camil Bonet 
 

Carrers del recorregut :  

Inici al c. Gallart:        11:00h. 

Plaça de l’Església:     11:15h.  

Plaça Major:                11:30h. 

c. Sant Ramon:           11:45h.  

c. Hortes:                     12:00h. 

Plaça Albízies:             12:15h. 

Pavelló:                        12:30h. 

 

 

 

Sardanes  
 

Ballada de Sardanes amb la: 

Cobla Contemporània 

Lloc:  Pavelló 
 

 
  Dinar popular   

 
Lloc:  Sala teatre 
 
Per tothom que vulgui compartir el dinar amb 
els sardanistes. 
Per apuntar-se al dinar podeu anar a les 
oficines de LA CAIXA o BBVA pel preu de 11 
euros i recollir el tiquet a les oficines 
municipals, fins el dia 2 de maig. 

 

Diumenge, 5 Maig 



6 de la tarda 

¾ de 5 de la tarda 

 

Rebuda “ULTRA 
CLEAN MARATHON”   

 
Hora :  ¾ de 5 de la tarda 
Lloc: Davant de la Sala del Teatre 
 
 
La segona edició de la “Ultra Clean Marathon” enguany ens passa la 1a 
edició per la nostra població, on ciclistes  faran una ruta circular que 
transcorrerà 700 km per zones d’alt valor paisatgístic i natural de 
Catalunya. 

 

Pel·lícula de cine mut   

A càrrec de:   

Carles Robert, pianista     i    Miquel Àngel Marín , clarinet 

 

 

 

 

Posen música a la pel.lícula “ The Cameraman”  de Buster Keaton 

 

 

 

UNA JOIA DEL CINEMA MUT... DIVERTIDÍSSIMA!! 

L'última pel.lícula muda d'en Buster Keaton és també el primer film que va realitzar 
per a l’MGM. Durant anys, aquesta companyia va fer servir The Cameraman, amb 
tocs de romanticisme i escenes absolutament delirants 
En Luke Shannon és un fotògraf que treballa pels carrers de Nova York acompanyat d’un 
mico petit. S’enamora d’una telefonista d’una companyia de noticiaris cinematogràfics i, 
per estar--‐hi a prop, es converteix en operador de cinema, cercant amb la seva càmera 
una bona notícia. 
Apta per a tots els públics 

Direcció: Edward Sedgwick          Any: 1928 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

                  

AJUNTAMENT ARTESA DE LLEIDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CULTURA I FESTES 



    

 
 
SALUTACIÓ 

 

La Primavera ja és aquí…i la nostra Setmana 
Cultural també!!! 

Estem molt contents que un any més podem 
gaudir de una altra Setmana Cultural al nostre 
poble, ARTESA DE LLEIDA.  

Amb tot el nostre apreci i respecte, us hem 
preparat tallers, xerrades, música, esport...i 
moltes coses més!!! 

Esperem que gaudiu d’una molt bona setmana 
i que hi participeu amb tot allò que us pugui 
resultar interessant i us vingui de gust. 

Us hi esperem a tots/es!!! 

Una abraçada 
 

Joan i Yolanda 
Regidors de Cultura 
 

 

 

 

 

 

 



2/4 de 7 de la 

tarda 

 
 

 

 

Conferència del Dr. David 

Bueno i Torrens 
 
"El cervell aprenent: Què ens diu la neurociència s obre l'educació". 
 
Lloc:  Sala Teatre  

Preu:  Anticipada: 3€ fins al dia 16 d’abril 
Taquilla: 5€ 

Per poder assistir a la conferència cal fer prèviament la inscripció 
omplint el següent formulari: 

El codi Qr us porta al formulari. 

 
 
 

 

 

O bé cliqueu en aquest enllaç per anar al formulari: 

https://goo.gl/forms/mcoR6j9dn0yZrsn22 

 
 
Què és la neurociència? La neurociència ens ha permès entendre 
com funciona el cervell en molts aspectes del nostre dia a dia, un 
d’aquests és l’aprenentatge. Les emocions, la motivació, el plaer, la 
curiositat... en el naixement s’introdueixen en el funcionament instintiu 
del nostre cervell i esdevenen fonamentals en qualsevol procés 
d’ensenyament- aprenentatge. 
 
És un científic envoltat de preguntes: Com aprenem? Com pensa un 
adolescent? Quina és la millor edat per començar amb un segon 
idioma? Per què la música, la plàstica i l'educació física són tan 
importants?... 
 

2/4 DE 6 de la tarda 

12 del migdia 

2/4 de 10 del matí 

 

 

 

 

 
Taller amb fruita per a 

nens i nenes 

 

A càrrec del :  ”Taller de lletres ” amb  
la Saray 
Lloc:  Menjador Escola 
Inscripcions a l’Ajuntament  
         

 

 

 

 

 
Festival Escola Música 
Municipal (Dalcroze) 

 

     

Les veus en concert  
Viatge auditiu pel S. XX Els alumnes de cant de l’Escola de Música 
Municipal i els alumnes del Centre Dalcroze de Lleida uneixen les seves 
veus per oferir un concert ben especial. 

 

 

 

 

 

Caminada 
 

A càrrec de:   U.E. Superbé  -  Caminada pels diferents llocs del terme 
d’un recorregut d’uns 12 kms, en acabar hi haurà un petit refrigeri, pels 
caminadors i caminadores.    
Sortida  davant de l’Ajuntament  
 

Diumenge, 28 Abril 

Divendres, 26 d’Abril 

Dissabte, 27 Abril 



6 de la tarda 

5 de la tarda 

5 de la tarda 

 
 

Pel·lícula  

Robin Hood (Entrada Gratuïta) 

Lloc:  Sala Teatre  

  

 

 

 

 

 

Taller de pastissos  

  
 
A càrrec de: Rouyat Ben-Hommane el 
Qarbadani  
 
Lloc:  Menjador escola 

Inscripció a l’Ajuntament fins el dia 24 d’abril.  
 
 
 

 

 

 

 

 
Espectacle amb Fauna Salvatge   

 
A càrrec de: Zoo Pirineus 
Lloc: Sala Teatre 
 
• Zoo ve a casa nostra a 

Artesa de Lleida.  

• Una activitat  perfecta per despertar 
l‘interès del públic assistent. 

• El contacte amb els animals és una 
experiència profunda i deixa un rècord durador. 

Dilluns, 29 Abril 

Dimarts, 30 Abril 
7 de la tarda 

 

• Activitat desenvolupada amb la col·laboració del Departament d e 
Polítiques Mediambientals de GENCAT.  

• S’explica les normes de l’activitat i  començarà l’exhibició de vol. 
Al final de l'exhibició hi ha un torn per fer preguntes. 

• ANIMALS: Mussol banyut / Mussol comú / Òliba / Gamarús / Duc / 
Geneta / Fura / Xot 

 

• Contingut de l’activitat: 

– Observació 
– Caracterització dels sers vius: 
Nutrició, relació i reproducció. 
– Animals del nostre entorn – 
Classificació segons diferents 
criteris observables. 
– Responsabilitat cap els 
animals. 
– Característiques i 
comportaments dels animals per 
adaptar-se al medi. 

     

 

 

Xerrada “conviure amb 
l'esclerosis múltiple”  

 

Lloc:  Sala de plens Ajuntament. 

A càrrec de :  MÒNICA NIEVES, 
directora i neuropsicòloga del 
Centre Neurorehabilitador Miquel  

Martí i Pol de la Fundació Esclerosi 
Múltiple.  

 

 

 

 

 

 



6 de la tarda 

9 a 11del mati 

11 del MATí 

 

 

 

 

 

Spinning  

 

Coordinat per: Artesa Gym 

Lloc: Sala Teatre 

 

Pel·lícula 

Bohemian Rhapsody   

(Entrada Gratuïta) 

Lloc:  Sala Teatre  
 
 
 

 
 

 

 

 

 

Exhibició d’Animals cuidadors 
de persones 

A càrrec de :  l’associació ILERKAN. Per a tots els públics i especialment 

pels nens.  

Lloc:  Escola 

 

L’Associació Ilerkan està formada per un equip multidisciplinari de 
professionals de l’àmbit sanitari, educatiu i social que s’han format com a 
tècnics i experts en Intervencions Assistides amb Animals (IAA), 
concretament amb gossos, treballem sempre en equip i en xarxa. 
 

Dimecres, 1 Maig 

Dijous, 2 de Maig 

2/4 de 7 de la tarda 

8 de la tarda 

2/4 de 8 de la tarda 

8 de la tarda 
Xerrada “Endreça la teva vida 
amb hàbit saludable” 

 
A càrrec de: Professionals Atelier narratiu (duració 1 hora). 

Lloc:  Sala de Plens Ajuntament. 
 
 

 
 

 
Taller de Risoteràpia  
 

A càrrec de : Dúnia Carulla 

Lloc:  Sala de plens de l’Ajuntament 

 
Un taller per desconnectar, on profunditzaràs amb tu mateix i connectaràs amb la 
teva capacitat de sentir i de connectar amb les teves emocions a través de 
l’expressió corporal, música, joc teatral...creant un espai on el riure serà el resultat 
per sentir-te millor. 

 
Concert de l’Intèrpret 

 

Concert de l’Orquestra Simfònica de l’Intèrpret. 

Lloc:  Sala del Teatre 

 
 
Masterclass de Zumba 
 

A càrrec de :  de Josep Rebull 

Lloc: Pavelló 

 

 

 

 

Divendres, 3 Maig 



10 de la nit 

7 de la tarda 

A continuació 

A continuació 

nit 

 

 
 
Berenar Popular  
 

Lloc:  Plaça Albízies 

                                                          
 

 

 

Sortida itinerant de l’obra de 
teatre “WITCHIN”  

 

Desde la plaça Albizies pels carrers del 
Poble 
Kabitha, Kena i Kibby són tres bruixes 
que s’han cansat de ser esclaves de la 
figura autoritària que les oprimeix: 
Makkú, un gat de grans dimensions 
que sempre se’n surt amb la seva.  
 

 
Actuació del Pardal 
Roquer, versió acústica 

Lloc:  Sala teatre 
 
Autor i compositor del nostre himne, "Soc de 
l'Oest".  

 
Actuació musical, pel duet 
format per Gemma Olomí i 
Raquel Herrera  
 
 

Dissabte, 4 Maig 

2/4 de l’1 del migdia  

11 del matí 

2 de la tarda 

 
 

 

 

 

Caramelles - Coral de Juneda 
 

Caramelles en homenatge a Camil Bonet 
 

Carrers del recorregut :  

Inici al c. Gallart:        11:00h. 

Plaça de l’Església:     11:15h.  

Plaça Major:                11:30h. 

c. Sant Ramon:           11:45h.  

c. Hortes:                     12:00h. 

Plaça Albízies:             12:15h. 

Pavelló:                        12:30h. 

 

 

 

Sardanes  
 

Ballada de Sardanes amb la: 

Cobla Contemporània 

Lloc:  Pavelló 
 

 
  Dinar popular   

 
Lloc:  Sala teatre 
 
Per tothom que vulgui compartir el dinar amb 
els sardanistes. 
Per apuntar-se al dinar podeu anar a les 
oficines de LA CAIXA o BBVA pel preu de 11 
euros i recollir el tiquet a les oficines 
municipals, fins el dia 2 de maig. 

 

Diumenge, 5 Maig 



6 de la tarda 

¾ de 5 de la tarda 

 

Rebuda “ULTRA 
CLEAN MARATHON”   

 
Hora :  ¾ de 5 de la tarda 
Lloc: Davant de la Sala del Teatre 
 
 
La segona edició de la “Ultra Clean Marathon” enguany ens passa la 1a 
edició per la nostra població, on ciclistes  faran una ruta circular que 
transcorrerà 700 km per zones d’alt valor paisatgístic i natural de 
Catalunya. 

 

Pel·lícula de cine mut   

A càrrec de:   

Carles Robert, pianista     i    Miquel Àngel Marín , clarinet 

 

 

 

 

Posen música a la pel.lícula “ The Cameraman”  de Buster Keaton 

 

 

 

UNA JOIA DEL CINEMA MUT... DIVERTIDÍSSIMA!! 

L'última pel.lícula muda d'en Buster Keaton és també el primer film que va realitzar 
per a l’MGM. Durant anys, aquesta companyia va fer servir The Cameraman, amb 
tocs de romanticisme i escenes absolutament delirants 
En Luke Shannon és un fotògraf que treballa pels carrers de Nova York acompanyat d’un 
mico petit. S’enamora d’una telefonista d’una companyia de noticiaris cinematogràfics i, 
per estar--‐hi a prop, es converteix en operador de cinema, cercant amb la seva càmera 
una bona notícia. 
Apta per a tots els públics 

Direcció: Edward Sedgwick          Any: 1928 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

                  

AJUNTAMENT ARTESA DE LLEIDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CULTURA I FESTES 



    

 
 
SALUTACIÓ 

 

La Primavera ja és aquí…i la nostra Setmana 
Cultural també!!! 

Estem molt contents que un any més podem 
gaudir de una altra Setmana Cultural al nostre 
poble, ARTESA DE LLEIDA.  

Amb tot el nostre apreci i respecte, us hem 
preparat tallers, xerrades, música, esport...i 
moltes coses més!!! 

Esperem que gaudiu d’una molt bona setmana 
i que hi participeu amb tot allò que us pugui 
resultar interessant i us vingui de gust. 

Us hi esperem a tots/es!!! 

Una abraçada 
 

Joan i Yolanda 
Regidors de Cultura 
 

 

 

 

 

 

 



2/4 de 7 de la 

tarda 

 
 

 

 

Conferència del Dr. David 

Bueno i Torrens 
 
"El cervell aprenent: Què ens diu la neurociència s obre l'educació". 
 
Lloc:  Sala Teatre  

Preu:  Anticipada: 3€ fins al dia 16 d’abril 
Taquilla: 5€ 

Per poder assistir a la conferència cal fer prèviament la inscripció 
omplint el següent formulari: 

El codi Qr us porta al formulari. 

 
 
 

 

 

O bé cliqueu en aquest enllaç per anar al formulari: 

https://goo.gl/forms/mcoR6j9dn0yZrsn22 

 
 
Què és la neurociència? La neurociència ens ha permès entendre 
com funciona el cervell en molts aspectes del nostre dia a dia, un 
d’aquests és l’aprenentatge. Les emocions, la motivació, el plaer, la 
curiositat... en el naixement s’introdueixen en el funcionament instintiu 
del nostre cervell i esdevenen fonamentals en qualsevol procés 
d’ensenyament- aprenentatge. 
 
És un científic envoltat de preguntes: Com aprenem? Com pensa un 
adolescent? Quina és la millor edat per començar amb un segon 
idioma? Per què la música, la plàstica i l'educació física són tan 
importants?... 
 

2/4 DE 6 de la tarda 

12 del migdia 

2/4 de 10 del matí 

 

 

 

 

 
Taller amb fruita per a 

nens i nenes 

 

A càrrec del :  ”Taller de lletres ” amb  
la Saray 
Lloc:  Menjador Escola 
Inscripcions a l’Ajuntament  
         

 

 

 

 

 
Festival Escola Música 
Municipal (Dalcroze) 

 

     

Les veus en concert  
Viatge auditiu pel S. XX Els alumnes de cant de l’Escola de Música 
Municipal i els alumnes del Centre Dalcroze de Lleida uneixen les seves 
veus per oferir un concert ben especial. 

 

 

 

 

 

Caminada 
 

A càrrec de:   U.E. Superbé  -  Caminada pels diferents llocs del terme 
d’un recorregut d’uns 12 kms, en acabar hi haurà un petit refrigeri, pels 
caminadors i caminadores.    
Sortida  davant de l’Ajuntament  
 

Diumenge, 28 Abril 

Divendres, 26 d’Abril 

Dissabte, 27 Abril 



6 de la tarda 

5 de la tarda 

5 de la tarda 

 
 

Pel·lícula  

Robin Hood (Entrada Gratuïta) 

Lloc:  Sala Teatre  

  

 

 

 

 

 

Taller de pastissos  

  
 
A càrrec de: Rouyat Ben-Hommane el 
Qarbadani  
 
Lloc:  Menjador escola 

Inscripció a l’Ajuntament fins el dia 24 d’abril.  
 
 
 

 

 

 

 

 
Espectacle amb Fauna Salvatge   

 
A càrrec de: Zoo Pirineus 
Lloc: Sala Teatre 
 
• Zoo ve a casa nostra a 

Artesa de Lleida.  

• Una activitat  perfecta per despertar 
l‘interès del públic assistent. 

• El contacte amb els animals és una 
experiència profunda i deixa un rècord durador. 

Dilluns, 29 Abril 

Dimarts, 30 Abril 
7 de la tarda 

 

• Activitat desenvolupada amb la col·laboració del Departament d e 
Polítiques Mediambientals de GENCAT.  

• S’explica les normes de l’activitat i  començarà l’exhibició de vol. 
Al final de l'exhibició hi ha un torn per fer preguntes. 

• ANIMALS: Mussol banyut / Mussol comú / Òliba / Gamarús / Duc / 
Geneta / Fura / Xot 

 

• Contingut de l’activitat: 

– Observació 
– Caracterització dels sers vius: 
Nutrició, relació i reproducció. 
– Animals del nostre entorn – 
Classificació segons diferents 
criteris observables. 
– Responsabilitat cap els 
animals. 
– Característiques i 
comportaments dels animals per 
adaptar-se al medi. 

     

 

 

Xerrada “conviure amb 
l'esclerosis múltiple”  

 

Lloc:  Sala de plens Ajuntament. 

A càrrec de :  MÒNICA NIEVES, 
directora i neuropsicòloga del 
Centre Neurorehabilitador Miquel  

Martí i Pol de la Fundació Esclerosi 
Múltiple.  

 

 

 

 

 

 



6 de la tarda 

9 a 11del mati 

11 del MATí 

 

 

 

 

 

Spinning  

 

Coordinat per: Artesa Gym 

Lloc: Sala Teatre 

 

Pel·lícula 

Bohemian Rhapsody   

(Entrada Gratuïta) 

Lloc:  Sala Teatre  
 
 
 

 
 

 

 

 

 

Exhibició d’Animals cuidadors 
de persones 

A càrrec de :  l’associació ILERKAN. Per a tots els públics i especialment 

pels nens.  

Lloc:  Escola 

 

L’Associació Ilerkan està formada per un equip multidisciplinari de 
professionals de l’àmbit sanitari, educatiu i social que s’han format com a 
tècnics i experts en Intervencions Assistides amb Animals (IAA), 
concretament amb gossos, treballem sempre en equip i en xarxa. 
 

Dimecres, 1 Maig 

Dijous, 2 de Maig 

2/4 de 7 de la tarda 

8 de la tarda 

2/4 de 8 de la tarda 

8 de la tarda 
Xerrada “Endreça la teva vida 
amb hàbit saludable” 

 
A càrrec de: Professionals Atelier narratiu (duració 1 hora). 

Lloc:  Sala de Plens Ajuntament. 
 
 

 
 

 
Taller de Risoteràpia  
 

A càrrec de : Dúnia Carulla 

Lloc:  Sala de plens de l’Ajuntament 

 
Un taller per desconnectar, on profunditzaràs amb tu mateix i connectaràs amb la 
teva capacitat de sentir i de connectar amb les teves emocions a través de 
l’expressió corporal, música, joc teatral...creant un espai on el riure serà el resultat 
per sentir-te millor. 

 
Concert de l’Intèrpret 

 

Concert de l’Orquestra Simfònica de l’Intèrpret. 

Lloc:  Sala del Teatre 

 
 
Masterclass de Zumba 
 

A càrrec de :  de Josep Rebull 

Lloc: Pavelló 

 

 

 

 

Divendres, 3 Maig 



10 de la nit 

7 de la tarda 

A continuació 

A continuació 

nit 

 

 
 
Berenar Popular  
 

Lloc:  Plaça Albízies 

                                                          
 

 

 

Sortida itinerant de l’obra de 
teatre “WITCHIN”  

 

Desde la plaça Albizies pels carrers del 
Poble 
Kabitha, Kena i Kibby són tres bruixes 
que s’han cansat de ser esclaves de la 
figura autoritària que les oprimeix: 
Makkú, un gat de grans dimensions 
que sempre se’n surt amb la seva.  
 

 
Actuació del Pardal 
Roquer, versió acústica 

Lloc:  Sala teatre 
 
Autor i compositor del nostre himne, "Soc de 
l'Oest".  

 
Actuació musical, pel duet 
format per Gemma Olomí i 
Raquel Herrera  
 
 

Dissabte, 4 Maig 

2/4 de l’1 del migdia  

11 del matí 

2 de la tarda 

 
 

 

 

 

Caramelles - Coral de Juneda 
 

Caramelles en homenatge a Camil Bonet 
 

Carrers del recorregut :  

Inici al c. Gallart:        11:00h. 

Plaça de l’Església:     11:15h.  

Plaça Major:                11:30h. 

c. Sant Ramon:           11:45h.  

c. Hortes:                     12:00h. 

Plaça Albízies:             12:15h. 

Pavelló:                        12:30h. 

 

 

 

Sardanes  
 

Ballada de Sardanes amb la: 

Cobla Contemporània 

Lloc:  Pavelló 
 

 
  Dinar popular   

 
Lloc:  Sala teatre 
 
Per tothom que vulgui compartir el dinar amb 
els sardanistes. 
Per apuntar-se al dinar podeu anar a les 
oficines de LA CAIXA o BBVA pel preu de 11 
euros i recollir el tiquet a les oficines 
municipals, fins el dia 2 de maig. 

 

Diumenge, 5 Maig 



6 de la tarda 

¾ de 5 de la tarda 

 

Rebuda “ULTRA 
CLEAN MARATHON”   

 
Hora :  ¾ de 5 de la tarda 
Lloc: Davant de la Sala del Teatre 
 
 
La segona edició de la “Ultra Clean Marathon” enguany ens passa la 1a 
edició per la nostra població, on ciclistes  faran una ruta circular que 
transcorrerà 700 km per zones d’alt valor paisatgístic i natural de 
Catalunya. 

 

Pel·lícula de cine mut   

A càrrec de:   

Carles Robert, pianista     i    Miquel Àngel Marín , clarinet 

 

 

 

 

Posen música a la pel.lícula “ The Cameraman”  de Buster Keaton 

 

 

 

UNA JOIA DEL CINEMA MUT... DIVERTIDÍSSIMA!! 

L'última pel.lícula muda d'en Buster Keaton és també el primer film que va realitzar 
per a l’MGM. Durant anys, aquesta companyia va fer servir The Cameraman, amb 
tocs de romanticisme i escenes absolutament delirants 
En Luke Shannon és un fotògraf que treballa pels carrers de Nova York acompanyat d’un 
mico petit. S’enamora d’una telefonista d’una companyia de noticiaris cinematogràfics i, 
per estar--‐hi a prop, es converteix en operador de cinema, cercant amb la seva càmera 
una bona notícia. 
Apta per a tots els públics 

Direcció: Edward Sedgwick          Any: 1928 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

                  

AJUNTAMENT ARTESA DE LLEIDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CULTURA I FESTES 



    

 
 
SALUTACIÓ 

 

La Primavera ja és aquí…i la nostra Setmana 
Cultural també!!! 

Estem molt contents que un any més podem 
gaudir de una altra Setmana Cultural al nostre 
poble, ARTESA DE LLEIDA.  

Amb tot el nostre apreci i respecte, us hem 
preparat tallers, xerrades, música, esport...i 
moltes coses més!!! 

Esperem que gaudiu d’una molt bona setmana 
i que hi participeu amb tot allò que us pugui 
resultar interessant i us vingui de gust. 

Us hi esperem a tots/es!!! 

Una abraçada 
 

Joan i Yolanda 
Regidors de Cultura 
 

 

 

 

 

 

 



2/4 de 7 de la 

tarda 

 
 

 

 

Conferència del Dr. David 

Bueno i Torrens 
 
"El cervell aprenent: Què ens diu la neurociència s obre l'educació". 
 
Lloc:  Sala Teatre  

Preu:  Anticipada: 3€ fins al dia 16 d’abril 
Taquilla: 5€ 

Per poder assistir a la conferència cal fer prèviament la inscripció 
omplint el següent formulari: 

El codi Qr us porta al formulari. 

 
 
 

 

 

O bé cliqueu en aquest enllaç per anar al formulari: 

https://goo.gl/forms/mcoR6j9dn0yZrsn22 

 
 
Què és la neurociència? La neurociència ens ha permès entendre 
com funciona el cervell en molts aspectes del nostre dia a dia, un 
d’aquests és l’aprenentatge. Les emocions, la motivació, el plaer, la 
curiositat... en el naixement s’introdueixen en el funcionament instintiu 
del nostre cervell i esdevenen fonamentals en qualsevol procés 
d’ensenyament- aprenentatge. 
 
És un científic envoltat de preguntes: Com aprenem? Com pensa un 
adolescent? Quina és la millor edat per començar amb un segon 
idioma? Per què la música, la plàstica i l'educació física són tan 
importants?... 
 

2/4 DE 6 de la tarda 

12 del migdia 

2/4 de 10 del matí 

 

 

 

 

 
Taller amb fruita per a 

nens i nenes 

 

A càrrec del :  ”Taller de lletres ” amb  
la Saray 
Lloc:  Menjador Escola 
Inscripcions a l’Ajuntament  
         

 

 

 

 

 
Festival Escola Música 
Municipal (Dalcroze) 

 

     

Les veus en concert  
Viatge auditiu pel S. XX Els alumnes de cant de l’Escola de Música 
Municipal i els alumnes del Centre Dalcroze de Lleida uneixen les seves 
veus per oferir un concert ben especial. 

 

 

 

 

 

Caminada 
 

A càrrec de:   U.E. Superbé  -  Caminada pels diferents llocs del terme 
d’un recorregut d’uns 12 kms, en acabar hi haurà un petit refrigeri, pels 
caminadors i caminadores.    
Sortida  davant de l’Ajuntament  
 

Diumenge, 28 Abril 

Divendres, 26 d’Abril 

Dissabte, 27 Abril 



6 de la tarda 

5 de la tarda 

5 de la tarda 

 
 

Pel·lícula  

Robin Hood (Entrada Gratuïta) 

Lloc:  Sala Teatre  

  

 

 

 

 

 

Taller de pastissos  

  
 
A càrrec de: Rouyat Ben-Hommane el 
Qarbadani  
 
Lloc:  Menjador escola 

Inscripció a l’Ajuntament fins el dia 24 d’abril.  
 
 
 

 

 

 

 

 
Espectacle amb Fauna Salvatge   

 
A càrrec de: Zoo Pirineus 
Lloc: Sala Teatre 
 
• Zoo ve a casa nostra a 

Artesa de Lleida.  

• Una activitat  perfecta per despertar 
l‘interès del públic assistent. 

• El contacte amb els animals és una 
experiència profunda i deixa un rècord durador. 

Dilluns, 29 Abril 

Dimarts, 30 Abril 
7 de la tarda 

 

• Activitat desenvolupada amb la col·laboració del Departament d e 
Polítiques Mediambientals de GENCAT.  

• S’explica les normes de l’activitat i  començarà l’exhibició de vol. 
Al final de l'exhibició hi ha un torn per fer preguntes. 

• ANIMALS: Mussol banyut / Mussol comú / Òliba / Gamarús / Duc / 
Geneta / Fura / Xot 

 

• Contingut de l’activitat: 

– Observació 
– Caracterització dels sers vius: 
Nutrició, relació i reproducció. 
– Animals del nostre entorn – 
Classificació segons diferents 
criteris observables. 
– Responsabilitat cap els 
animals. 
– Característiques i 
comportaments dels animals per 
adaptar-se al medi. 

     

 

 

Xerrada “conviure amb 
l'esclerosis múltiple”  

 

Lloc:  Sala de plens Ajuntament. 

A càrrec de :  MÒNICA NIEVES, 
directora i neuropsicòloga del 
Centre Neurorehabilitador Miquel  

Martí i Pol de la Fundació Esclerosi 
Múltiple.  

 

 

 

 

 

 



6 de la tarda 

9 a 11del mati 

11 del MATí 

 

 

 

 

 

Spinning  

 

Coordinat per: Artesa Gym 

Lloc: Sala Teatre 

 

Pel·lícula 

Bohemian Rhapsody   

(Entrada Gratuïta) 

Lloc:  Sala Teatre  
 
 
 

 
 

 

 

 

 

Exhibició d’Animals cuidadors 
de persones 

A càrrec de :  l’associació ILERKAN. Per a tots els públics i especialment 

pels nens.  

Lloc:  Escola 

 

L’Associació Ilerkan està formada per un equip multidisciplinari de 
professionals de l’àmbit sanitari, educatiu i social que s’han format com a 
tècnics i experts en Intervencions Assistides amb Animals (IAA), 
concretament amb gossos, treballem sempre en equip i en xarxa. 
 

Dimecres, 1 Maig 

Dijous, 2 de Maig 

2/4 de 7 de la tarda 

8 de la tarda 

2/4 de 8 de la tarda 

8 de la tarda 
Xerrada “Endreça la teva vida 
amb hàbit saludable” 

 
A càrrec de: Professionals Atelier narratiu (duració 1 hora). 

Lloc:  Sala de Plens Ajuntament. 
 
 

 
 

 
Taller de Risoteràpia  
 

A càrrec de : Dúnia Carulla 

Lloc:  Sala de plens de l’Ajuntament 

 
Un taller per desconnectar, on profunditzaràs amb tu mateix i connectaràs amb la 
teva capacitat de sentir i de connectar amb les teves emocions a través de 
l’expressió corporal, música, joc teatral...creant un espai on el riure serà el resultat 
per sentir-te millor. 

 
Concert de l’Intèrpret 

 

Concert de l’Orquestra Simfònica de l’Intèrpret. 

Lloc:  Sala del Teatre 

 
 
Masterclass de Zumba 
 

A càrrec de :  de Josep Rebull 

Lloc: Pavelló 

 

 

 

 

Divendres, 3 Maig 



10 de la nit 

7 de la tarda 

A continuació 

A continuació 

nit 

 

 
 
Berenar Popular  
 

Lloc:  Plaça Albízies 

                                                          
 

 

 

Sortida itinerant de l’obra de 
teatre “WITCHIN”  

 

Desde la plaça Albizies pels carrers del 
Poble 
Kabitha, Kena i Kibby són tres bruixes 
que s’han cansat de ser esclaves de la 
figura autoritària que les oprimeix: 
Makkú, un gat de grans dimensions 
que sempre se’n surt amb la seva.  
 

 
Actuació del Pardal 
Roquer, versió acústica 

Lloc:  Sala teatre 
 
Autor i compositor del nostre himne, "Soc de 
l'Oest".  

 
Actuació musical, pel duet 
format per Gemma Olomí i 
Raquel Herrera  
 
 

Dissabte, 4 Maig 

2/4 de l’1 del migdia  

11 del matí 

2 de la tarda 

 
 

 

 

 

Caramelles - Coral de Juneda 
 

Caramelles en homenatge a Camil Bonet 
 

Carrers del recorregut :  

Inici al c. Gallart:        11:00h. 

Plaça de l’Església:     11:15h.  

Plaça Major:                11:30h. 

c. Sant Ramon:           11:45h.  

c. Hortes:                     12:00h. 

Plaça Albízies:             12:15h. 

Pavelló:                        12:30h. 

 

 

 

Sardanes  
 

Ballada de Sardanes amb la: 

Cobla Contemporània 

Lloc:  Pavelló 
 

 
  Dinar popular   

 
Lloc:  Sala teatre 
 
Per tothom que vulgui compartir el dinar amb 
els sardanistes. 
Per apuntar-se al dinar podeu anar a les 
oficines de LA CAIXA o BBVA pel preu de 11 
euros i recollir el tiquet a les oficines 
municipals, fins el dia 2 de maig. 

 

Diumenge, 5 Maig 



6 de la tarda 

¾ de 5 de la tarda 

 

Rebuda “ULTRA 
CLEAN MARATHON”   

 
Hora :  ¾ de 5 de la tarda 
Lloc: Davant de la Sala del Teatre 
 
 
La segona edició de la “Ultra Clean Marathon” enguany ens passa la 1a 
edició per la nostra població, on ciclistes  faran una ruta circular que 
transcorrerà 700 km per zones d’alt valor paisatgístic i natural de 
Catalunya. 

 

Pel·lícula de cine mut   

A càrrec de:   

Carles Robert, pianista     i    Miquel Àngel Marín , clarinet 

 

 

 

 

Posen música a la pel.lícula “ The Cameraman”  de Buster Keaton 

 

 

 

UNA JOIA DEL CINEMA MUT... DIVERTIDÍSSIMA!! 

L'última pel.lícula muda d'en Buster Keaton és també el primer film que va realitzar 
per a l’MGM. Durant anys, aquesta companyia va fer servir The Cameraman, amb 
tocs de romanticisme i escenes absolutament delirants 
En Luke Shannon és un fotògraf que treballa pels carrers de Nova York acompanyat d’un 
mico petit. S’enamora d’una telefonista d’una companyia de noticiaris cinematogràfics i, 
per estar--‐hi a prop, es converteix en operador de cinema, cercant amb la seva càmera 
una bona notícia. 
Apta per a tots els públics 

Direcció: Edward Sedgwick          Any: 1928 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

                  

AJUNTAMENT ARTESA DE LLEIDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CULTURA I FESTES 



    

 
 
SALUTACIÓ 

 

La Primavera ja és aquí…i la nostra Setmana 
Cultural també!!! 

Estem molt contents que un any més podem 
gaudir de una altra Setmana Cultural al nostre 
poble, ARTESA DE LLEIDA.  

Amb tot el nostre apreci i respecte, us hem 
preparat tallers, xerrades, música, esport...i 
moltes coses més!!! 

Esperem que gaudiu d’una molt bona setmana 
i que hi participeu amb tot allò que us pugui 
resultar interessant i us vingui de gust. 

Us hi esperem a tots/es!!! 

Una abraçada 
 

Joan i Yolanda 
Regidors de Cultura 
 

 

 

 

 

 

 



2/4 de 7 de la 

tarda 

 
 

 

 

Conferència del Dr. David 

Bueno i Torrens 
 
"El cervell aprenent: Què ens diu la neurociència s obre l'educació". 
 
Lloc:  Sala Teatre  

Preu:  Anticipada: 3€ fins al dia 16 d’abril 
Taquilla: 5€ 

Per poder assistir a la conferència cal fer prèviament la inscripció 
omplint el següent formulari: 

El codi Qr us porta al formulari. 

 
 
 

 

 

O bé cliqueu en aquest enllaç per anar al formulari: 

https://goo.gl/forms/mcoR6j9dn0yZrsn22 

 
 
Què és la neurociència? La neurociència ens ha permès entendre 
com funciona el cervell en molts aspectes del nostre dia a dia, un 
d’aquests és l’aprenentatge. Les emocions, la motivació, el plaer, la 
curiositat... en el naixement s’introdueixen en el funcionament instintiu 
del nostre cervell i esdevenen fonamentals en qualsevol procés 
d’ensenyament- aprenentatge. 
 
És un científic envoltat de preguntes: Com aprenem? Com pensa un 
adolescent? Quina és la millor edat per començar amb un segon 
idioma? Per què la música, la plàstica i l'educació física són tan 
importants?... 
 

2/4 DE 6 de la tarda 

12 del migdia 

2/4 de 10 del matí 

 

 

 

 

 
Taller amb fruita per a 

nens i nenes 

 

A càrrec del :  ”Taller de lletres ” amb  
la Saray 
Lloc:  Menjador Escola 
Inscripcions a l’Ajuntament  
         

 

 

 

 

 
Festival Escola Música 
Municipal (Dalcroze) 

 

     

Les veus en concert  
Viatge auditiu pel S. XX Els alumnes de cant de l’Escola de Música 
Municipal i els alumnes del Centre Dalcroze de Lleida uneixen les seves 
veus per oferir un concert ben especial. 

 

 

 

 

 

Caminada 
 

A càrrec de:   U.E. Superbé  -  Caminada pels diferents llocs del terme 
d’un recorregut d’uns 12 kms, en acabar hi haurà un petit refrigeri, pels 
caminadors i caminadores.    
Sortida  davant de l’Ajuntament  
 

Diumenge, 28 Abril 

Divendres, 26 d’Abril 

Dissabte, 27 Abril 



6 de la tarda 

5 de la tarda 

5 de la tarda 

 
 

Pel·lícula  

Robin Hood (Entrada Gratuïta) 

Lloc:  Sala Teatre  

  

 

 

 

 

 

Taller de pastissos  

  
 
A càrrec de: Rouyat Ben-Hommane el 
Qarbadani  
 
Lloc:  Menjador escola 

Inscripció a l’Ajuntament fins el dia 24 d’abril.  
 
 
 

 

 

 

 

 
Espectacle amb Fauna Salvatge   

 
A càrrec de: Zoo Pirineus 
Lloc: Sala Teatre 
 
• Zoo ve a casa nostra a 

Artesa de Lleida.  

• Una activitat  perfecta per despertar 
l‘interès del públic assistent. 

• El contacte amb els animals és una 
experiència profunda i deixa un rècord durador. 

Dilluns, 29 Abril 

Dimarts, 30 Abril 
7 de la tarda 

 

• Activitat desenvolupada amb la col·laboració del Departament d e 
Polítiques Mediambientals de GENCAT.  

• S’explica les normes de l’activitat i  començarà l’exhibició de vol. 
Al final de l'exhibició hi ha un torn per fer preguntes. 

• ANIMALS: Mussol banyut / Mussol comú / Òliba / Gamarús / Duc / 
Geneta / Fura / Xot 

 

• Contingut de l’activitat: 

– Observació 
– Caracterització dels sers vius: 
Nutrició, relació i reproducció. 
– Animals del nostre entorn – 
Classificació segons diferents 
criteris observables. 
– Responsabilitat cap els 
animals. 
– Característiques i 
comportaments dels animals per 
adaptar-se al medi. 

     

 

 

Xerrada “conviure amb 
l'esclerosis múltiple”  

 

Lloc:  Sala de plens Ajuntament. 

A càrrec de :  MÒNICA NIEVES, 
directora i neuropsicòloga del 
Centre Neurorehabilitador Miquel  

Martí i Pol de la Fundació Esclerosi 
Múltiple.  

 

 

 

 

 

 



6 de la tarda 

9 a 11del mati 

11 del MATí 

 

 

 

 

 

Spinning  

 

Coordinat per: Artesa Gym 

Lloc: Sala Teatre 

 

Pel·lícula 

Bohemian Rhapsody   

(Entrada Gratuïta) 

Lloc:  Sala Teatre  
 
 
 

 
 

 

 

 

 

Exhibició d’Animals cuidadors 
de persones 

A càrrec de :  l’associació ILERKAN. Per a tots els públics i especialment 

pels nens.  

Lloc:  Escola 

 

L’Associació Ilerkan està formada per un equip multidisciplinari de 
professionals de l’àmbit sanitari, educatiu i social que s’han format com a 
tècnics i experts en Intervencions Assistides amb Animals (IAA), 
concretament amb gossos, treballem sempre en equip i en xarxa. 
 

Dimecres, 1 Maig 

Dijous, 2 de Maig 

2/4 de 7 de la tarda 

8 de la tarda 

2/4 de 8 de la tarda 

8 de la tarda 
Xerrada “Endreça la teva vida 
amb hàbit saludable” 

 
A càrrec de: Professionals Atelier narratiu (duració 1 hora). 

Lloc:  Sala de Plens Ajuntament. 
 
 

 
 

 
Taller de Risoteràpia  
 

A càrrec de : Dúnia Carulla 

Lloc:  Sala de plens de l’Ajuntament 

 
Un taller per desconnectar, on profunditzaràs amb tu mateix i connectaràs amb la 
teva capacitat de sentir i de connectar amb les teves emocions a través de 
l’expressió corporal, música, joc teatral...creant un espai on el riure serà el resultat 
per sentir-te millor. 

 
Concert de l’Intèrpret 

 

Concert de l’Orquestra Simfònica de l’Intèrpret. 

Lloc:  Sala del Teatre 

 
 
Masterclass de Zumba 
 

A càrrec de :  de Josep Rebull 

Lloc: Pavelló 

 

 

 

 

Divendres, 3 Maig 



10 de la nit 

7 de la tarda 

A continuació 

A continuació 

nit 

 

 
 
Berenar Popular  
 

Lloc:  Plaça Albízies 

                                                          
 

 

 

Sortida itinerant de l’obra de 
teatre “WITCHIN”  

 

Desde la plaça Albizies pels carrers del 
Poble 
Kabitha, Kena i Kibby són tres bruixes 
que s’han cansat de ser esclaves de la 
figura autoritària que les oprimeix: 
Makkú, un gat de grans dimensions 
que sempre se’n surt amb la seva.  
 

 
Actuació del Pardal 
Roquer, versió acústica 

Lloc:  Sala teatre 
 
Autor i compositor del nostre himne, "Soc de 
l'Oest".  

 
Actuació musical, pel duet 
format per Gemma Olomí i 
Raquel Herrera  
 
 

Dissabte, 4 Maig 

2/4 de l’1 del migdia  

11 del matí 

2 de la tarda 

 
 

 

 

 

Caramelles - Coral de Juneda 
 

Caramelles en homenatge a Camil Bonet 
 

Carrers del recorregut :  

Inici al c. Gallart:        11:00h. 

Plaça de l’Església:     11:15h.  

Plaça Major:                11:30h. 

c. Sant Ramon:           11:45h.  

c. Hortes:                     12:00h. 

Plaça Albízies:             12:15h. 

Pavelló:                        12:30h. 

 

 

 

Sardanes  
 

Ballada de Sardanes amb la: 

Cobla Contemporània 

Lloc:  Pavelló 
 

 
  Dinar popular   

 
Lloc:  Sala teatre 
 
Per tothom que vulgui compartir el dinar amb 
els sardanistes. 
Per apuntar-se al dinar podeu anar a les 
oficines de LA CAIXA o BBVA pel preu de 11 
euros i recollir el tiquet a les oficines 
municipals, fins el dia 2 de maig. 

 

Diumenge, 5 Maig 



6 de la tarda 

¾ de 5 de la tarda 

 

Rebuda “ULTRA 
CLEAN MARATHON”   

 
Hora :  ¾ de 5 de la tarda 
Lloc: Davant de la Sala del Teatre 
 
 
La segona edició de la “Ultra Clean Marathon” enguany ens passa la 1a 
edició per la nostra població, on ciclistes  faran una ruta circular que 
transcorrerà 700 km per zones d’alt valor paisatgístic i natural de 
Catalunya. 

 

Pel·lícula de cine mut   

A càrrec de:   

Carles Robert, pianista     i    Miquel Àngel Marín , clarinet 

 

 

 

 

Posen música a la pel.lícula “ The Cameraman”  de Buster Keaton 

 

 

 

UNA JOIA DEL CINEMA MUT... DIVERTIDÍSSIMA!! 

L'última pel.lícula muda d'en Buster Keaton és també el primer film que va realitzar 
per a l’MGM. Durant anys, aquesta companyia va fer servir The Cameraman, amb 
tocs de romanticisme i escenes absolutament delirants 
En Luke Shannon és un fotògraf que treballa pels carrers de Nova York acompanyat d’un 
mico petit. S’enamora d’una telefonista d’una companyia de noticiaris cinematogràfics i, 
per estar--‐hi a prop, es converteix en operador de cinema, cercant amb la seva càmera 
una bona notícia. 
Apta per a tots els públics 

Direcció: Edward Sedgwick          Any: 1928 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

                  

AJUNTAMENT ARTESA DE LLEIDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CULTURA I FESTES 



    

 
 
SALUTACIÓ 

 

La Primavera ja és aquí…i la nostra Setmana 
Cultural també!!! 

Estem molt contents que un any més podem 
gaudir de una altra Setmana Cultural al nostre 
poble, ARTESA DE LLEIDA.  

Amb tot el nostre apreci i respecte, us hem 
preparat tallers, xerrades, música, esport...i 
moltes coses més!!! 

Esperem que gaudiu d’una molt bona setmana 
i que hi participeu amb tot allò que us pugui 
resultar interessant i us vingui de gust. 

Us hi esperem a tots/es!!! 

Una abraçada 
 

Joan i Yolanda 
Regidors de Cultura 
 

 

 

 

 

 

 



2/4 de 7 de la 

tarda 

 
 

 

 

Conferència del Dr. David 

Bueno i Torrens 
 
"El cervell aprenent: Què ens diu la neurociència s obre l'educació". 
 
Lloc:  Sala Teatre  

Preu:  Anticipada: 3€ fins al dia 16 d’abril 
Taquilla: 5€ 

Per poder assistir a la conferència cal fer prèviament la inscripció 
omplint el següent formulari: 

El codi Qr us porta al formulari. 

 
 
 

 

 

O bé cliqueu en aquest enllaç per anar al formulari: 

https://goo.gl/forms/mcoR6j9dn0yZrsn22 

 
 
Què és la neurociència? La neurociència ens ha permès entendre 
com funciona el cervell en molts aspectes del nostre dia a dia, un 
d’aquests és l’aprenentatge. Les emocions, la motivació, el plaer, la 
curiositat... en el naixement s’introdueixen en el funcionament instintiu 
del nostre cervell i esdevenen fonamentals en qualsevol procés 
d’ensenyament- aprenentatge. 
 
És un científic envoltat de preguntes: Com aprenem? Com pensa un 
adolescent? Quina és la millor edat per començar amb un segon 
idioma? Per què la música, la plàstica i l'educació física són tan 
importants?... 
 

2/4 DE 6 de la tarda 

12 del migdia 

2/4 de 10 del matí 

 

 

 

 

 
Taller amb fruita per a 

nens i nenes 

 

A càrrec del :  ”Taller de lletres ” amb  
la Saray 
Lloc:  Menjador Escola 
Inscripcions a l’Ajuntament  
         

 

 

 

 

 
Festival Escola Música 
Municipal (Dalcroze) 

 

     

Les veus en concert  
Viatge auditiu pel S. XX Els alumnes de cant de l’Escola de Música 
Municipal i els alumnes del Centre Dalcroze de Lleida uneixen les seves 
veus per oferir un concert ben especial. 

 

 

 

 

 

Caminada 
 

A càrrec de:   U.E. Superbé  -  Caminada pels diferents llocs del terme 
d’un recorregut d’uns 12 kms, en acabar hi haurà un petit refrigeri, pels 
caminadors i caminadores.    
Sortida  davant de l’Ajuntament  
 

Diumenge, 28 Abril 

Divendres, 26 d’Abril 

Dissabte, 27 Abril 



6 de la tarda 

5 de la tarda 

5 de la tarda 

 
 

Pel·lícula  

Robin Hood (Entrada Gratuïta) 

Lloc:  Sala Teatre  

  

 

 

 

 

 

Taller de pastissos  

  
 
A càrrec de: Rouyat Ben-Hommane el 
Qarbadani  
 
Lloc:  Menjador escola 

Inscripció a l’Ajuntament fins el dia 24 d’abril.  
 
 
 

 

 

 

 

 
Espectacle amb Fauna Salvatge   

 
A càrrec de: Zoo Pirineus 
Lloc: Sala Teatre 
 
• Zoo ve a casa nostra a 

Artesa de Lleida.  

• Una activitat  perfecta per despertar 
l‘interès del públic assistent. 

• El contacte amb els animals és una 
experiència profunda i deixa un rècord durador. 

Dilluns, 29 Abril 

Dimarts, 30 Abril 
7 de la tarda 

 

• Activitat desenvolupada amb la col·laboració del Departament d e 
Polítiques Mediambientals de GENCAT.  

• S’explica les normes de l’activitat i  començarà l’exhibició de vol. 
Al final de l'exhibició hi ha un torn per fer preguntes. 

• ANIMALS: Mussol banyut / Mussol comú / Òliba / Gamarús / Duc / 
Geneta / Fura / Xot 

 

• Contingut de l’activitat: 

– Observació 
– Caracterització dels sers vius: 
Nutrició, relació i reproducció. 
– Animals del nostre entorn – 
Classificació segons diferents 
criteris observables. 
– Responsabilitat cap els 
animals. 
– Característiques i 
comportaments dels animals per 
adaptar-se al medi. 

     

 

 

Xerrada “conviure amb 
l'esclerosis múltiple”  

 

Lloc:  Sala de plens Ajuntament. 

A càrrec de :  MÒNICA NIEVES, 
directora i neuropsicòloga del 
Centre Neurorehabilitador Miquel  

Martí i Pol de la Fundació Esclerosi 
Múltiple.  

 

 

 

 

 

 



6 de la tarda 

9 a 11del mati 

11 del MATí 

 

 

 

 

 

Spinning  

 

Coordinat per: Artesa Gym 

Lloc: Sala Teatre 

 

Pel·lícula 

Bohemian Rhapsody   

(Entrada Gratuïta) 

Lloc:  Sala Teatre  
 
 
 

 
 

 

 

 

 

Exhibició d’Animals cuidadors 
de persones 

A càrrec de :  l’associació ILERKAN. Per a tots els públics i especialment 

pels nens.  

Lloc:  Escola 

 

L’Associació Ilerkan està formada per un equip multidisciplinari de 
professionals de l’àmbit sanitari, educatiu i social que s’han format com a 
tècnics i experts en Intervencions Assistides amb Animals (IAA), 
concretament amb gossos, treballem sempre en equip i en xarxa. 
 

Dimecres, 1 Maig 

Dijous, 2 de Maig 

2/4 de 7 de la tarda 

8 de la tarda 

2/4 de 8 de la tarda 

8 de la tarda 
Xerrada “Endreça la teva vida 
amb hàbit saludable” 

 
A càrrec de: Professionals Atelier narratiu (duració 1 hora). 

Lloc:  Sala de Plens Ajuntament. 
 
 

 
 

 
Taller de Risoteràpia  
 

A càrrec de : Dúnia Carulla 

Lloc:  Sala de plens de l’Ajuntament 

 
Un taller per desconnectar, on profunditzaràs amb tu mateix i connectaràs amb la 
teva capacitat de sentir i de connectar amb les teves emocions a través de 
l’expressió corporal, música, joc teatral...creant un espai on el riure serà el resultat 
per sentir-te millor. 

 
Concert de l’Intèrpret 

 

Concert de l’Orquestra Simfònica de l’Intèrpret. 

Lloc:  Sala del Teatre 

 
 
Masterclass de Zumba 
 

A càrrec de :  de Josep Rebull 

Lloc: Pavelló 

 

 

 

 

Divendres, 3 Maig 



10 de la nit 

7 de la tarda 

A continuació 

A continuació 

nit 

 

 
 
Berenar Popular  
 

Lloc:  Plaça Albízies 

                                                          
 

 

 

Sortida itinerant de l’obra de 
teatre “WITCHIN”  

 

Desde la plaça Albizies pels carrers del 
Poble 
Kabitha, Kena i Kibby són tres bruixes 
que s’han cansat de ser esclaves de la 
figura autoritària que les oprimeix: 
Makkú, un gat de grans dimensions 
que sempre se’n surt amb la seva.  
 

 
Actuació del Pardal 
Roquer, versió acústica 

Lloc:  Sala teatre 
 
Autor i compositor del nostre himne, "Soc de 
l'Oest".  

 
Actuació musical, pel duet 
format per Gemma Olomí i 
Raquel Herrera  
 
 

Dissabte, 4 Maig 

2/4 de l’1 del migdia  

11 del matí 

2 de la tarda 

 
 

 

 

 

Caramelles - Coral de Juneda 
 

Caramelles en homenatge a Camil Bonet 
 

Carrers del recorregut :  

Inici al c. Gallart:        11:00h. 

Plaça de l’Església:     11:15h.  

Plaça Major:                11:30h. 

c. Sant Ramon:           11:45h.  

c. Hortes:                     12:00h. 

Plaça Albízies:             12:15h. 

Pavelló:                        12:30h. 

 

 

 

Sardanes  
 

Ballada de Sardanes amb la: 

Cobla Contemporània 

Lloc:  Pavelló 
 

 
  Dinar popular   

 
Lloc:  Sala teatre 
 
Per tothom que vulgui compartir el dinar amb 
els sardanistes. 
Per apuntar-se al dinar podeu anar a les 
oficines de LA CAIXA o BBVA pel preu de 11 
euros i recollir el tiquet a les oficines 
municipals, fins el dia 2 de maig. 

 

Diumenge, 5 Maig 



6 de la tarda 

¾ de 5 de la tarda 

 

Rebuda “ULTRA 
CLEAN MARATHON”   

 
Hora :  ¾ de 5 de la tarda 
Lloc: Davant de la Sala del Teatre 
 
 
La segona edició de la “Ultra Clean Marathon” enguany ens passa la 1a 
edició per la nostra població, on ciclistes  faran una ruta circular que 
transcorrerà 700 km per zones d’alt valor paisatgístic i natural de 
Catalunya. 

 

Pel·lícula de cine mut   

A càrrec de:   

Carles Robert, pianista     i    Miquel Àngel Marín , clarinet 

 

 

 

 

Posen música a la pel.lícula “ The Cameraman”  de Buster Keaton 

 

 

 

UNA JOIA DEL CINEMA MUT... DIVERTIDÍSSIMA!! 

L'última pel.lícula muda d'en Buster Keaton és també el primer film que va realitzar 
per a l’MGM. Durant anys, aquesta companyia va fer servir The Cameraman, amb 
tocs de romanticisme i escenes absolutament delirants 
En Luke Shannon és un fotògraf que treballa pels carrers de Nova York acompanyat d’un 
mico petit. S’enamora d’una telefonista d’una companyia de noticiaris cinematogràfics i, 
per estar--‐hi a prop, es converteix en operador de cinema, cercant amb la seva càmera 
una bona notícia. 
Apta per a tots els públics 

Direcció: Edward Sedgwick          Any: 1928 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

                  

AJUNTAMENT ARTESA DE LLEIDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CULTURA I FESTES 



    

 
 
SALUTACIÓ 

 

La Primavera ja és aquí…i la nostra Setmana 
Cultural també!!! 

Estem molt contents que un any més podem 
gaudir de una altra Setmana Cultural al nostre 
poble, ARTESA DE LLEIDA.  

Amb tot el nostre apreci i respecte, us hem 
preparat tallers, xerrades, música, esport...i 
moltes coses més!!! 

Esperem que gaudiu d’una molt bona setmana 
i que hi participeu amb tot allò que us pugui 
resultar interessant i us vingui de gust. 

Us hi esperem a tots/es!!! 

Una abraçada 
 

Joan i Yolanda 
Regidors de Cultura 
 

 

 

 

 

 

 



2/4 de 7 de la 

tarda 

 
 

 

 

Conferència del Dr. David 

Bueno i Torrens 
 
"El cervell aprenent: Què ens diu la neurociència s obre l'educació". 
 
Lloc:  Sala Teatre  

Preu:  Anticipada: 3€ fins al dia 16 d’abril 
Taquilla: 5€ 

Per poder assistir a la conferència cal fer prèviament la inscripció 
omplint el següent formulari: 

El codi Qr us porta al formulari. 

 
 
 

 

 

O bé cliqueu en aquest enllaç per anar al formulari: 

https://goo.gl/forms/mcoR6j9dn0yZrsn22 

 
 
Què és la neurociència? La neurociència ens ha permès entendre 
com funciona el cervell en molts aspectes del nostre dia a dia, un 
d’aquests és l’aprenentatge. Les emocions, la motivació, el plaer, la 
curiositat... en el naixement s’introdueixen en el funcionament instintiu 
del nostre cervell i esdevenen fonamentals en qualsevol procés 
d’ensenyament- aprenentatge. 
 
És un científic envoltat de preguntes: Com aprenem? Com pensa un 
adolescent? Quina és la millor edat per començar amb un segon 
idioma? Per què la música, la plàstica i l'educació física són tan 
importants?... 
 

2/4 DE 6 de la tarda 

12 del migdia 

2/4 de 10 del matí 

 

 

 

 

 
Taller amb fruita per a 

nens i nenes 

 

A càrrec del :  ”Taller de lletres ” amb  
la Saray 
Lloc:  Menjador Escola 
Inscripcions a l’Ajuntament  
         

 

 

 

 

 
Festival Escola Música 
Municipal (Dalcroze) 

 

     

Les veus en concert  
Viatge auditiu pel S. XX Els alumnes de cant de l’Escola de Música 
Municipal i els alumnes del Centre Dalcroze de Lleida uneixen les seves 
veus per oferir un concert ben especial. 

 

 

 

 

 

Caminada 
 

A càrrec de:   U.E. Superbé  -  Caminada pels diferents llocs del terme 
d’un recorregut d’uns 12 kms, en acabar hi haurà un petit refrigeri, pels 
caminadors i caminadores.    
Sortida  davant de l’Ajuntament  
 

Diumenge, 28 Abril 

Divendres, 26 d’Abril 

Dissabte, 27 Abril 



6 de la tarda 

5 de la tarda 

5 de la tarda 

 
 

Pel·lícula  

Robin Hood (Entrada Gratuïta) 

Lloc:  Sala Teatre  

  

 

 

 

 

 

Taller de pastissos  

  
 
A càrrec de: Rouyat Ben-Hommane el 
Qarbadani  
 
Lloc:  Menjador escola 

Inscripció a l’Ajuntament fins el dia 24 d’abril.  
 
 
 

 

 

 

 

 
Espectacle amb Fauna Salvatge   

 
A càrrec de: Zoo Pirineus 
Lloc: Sala Teatre 
 
• Zoo ve a casa nostra a 

Artesa de Lleida.  

• Una activitat  perfecta per despertar 
l‘interès del públic assistent. 

• El contacte amb els animals és una 
experiència profunda i deixa un rècord durador. 

Dilluns, 29 Abril 

Dimarts, 30 Abril 
7 de la tarda 

 

• Activitat desenvolupada amb la col·laboració del Departament d e 
Polítiques Mediambientals de GENCAT.  

• S’explica les normes de l’activitat i  començarà l’exhibició de vol. 
Al final de l'exhibició hi ha un torn per fer preguntes. 

• ANIMALS: Mussol banyut / Mussol comú / Òliba / Gamarús / Duc / 
Geneta / Fura / Xot 

 

• Contingut de l’activitat: 

– Observació 
– Caracterització dels sers vius: 
Nutrició, relació i reproducció. 
– Animals del nostre entorn – 
Classificació segons diferents 
criteris observables. 
– Responsabilitat cap els 
animals. 
– Característiques i 
comportaments dels animals per 
adaptar-se al medi. 

     

 

 

Xerrada “conviure amb 
l'esclerosis múltiple”  

 

Lloc:  Sala de plens Ajuntament. 

A càrrec de :  MÒNICA NIEVES, 
directora i neuropsicòloga del 
Centre Neurorehabilitador Miquel  

Martí i Pol de la Fundació Esclerosi 
Múltiple.  

 

 

 

 

 

 



6 de la tarda 

9 a 11del mati 

11 del MATí 

 

 

 

 

 

Spinning  

 

Coordinat per: Artesa Gym 

Lloc: Sala Teatre 

 

Pel·lícula 

Bohemian Rhapsody   

(Entrada Gratuïta) 

Lloc:  Sala Teatre  
 
 
 

 
 

 

 

 

 

Exhibició d’Animals cuidadors 
de persones 

A càrrec de :  l’associació ILERKAN. Per a tots els públics i especialment 

pels nens.  

Lloc:  Escola 

 

L’Associació Ilerkan està formada per un equip multidisciplinari de 
professionals de l’àmbit sanitari, educatiu i social que s’han format com a 
tècnics i experts en Intervencions Assistides amb Animals (IAA), 
concretament amb gossos, treballem sempre en equip i en xarxa. 
 

Dimecres, 1 Maig 

Dijous, 2 de Maig 

2/4 de 7 de la tarda 

8 de la tarda 

2/4 de 8 de la tarda 

8 de la tarda 
Xerrada “Endreça la teva vida 
amb hàbit saludable” 

 
A càrrec de: Professionals Atelier narratiu (duració 1 hora). 

Lloc:  Sala de Plens Ajuntament. 
 
 

 
 

 
Taller de Risoteràpia  
 

A càrrec de : Dúnia Carulla 

Lloc:  Sala de plens de l’Ajuntament 

 
Un taller per desconnectar, on profunditzaràs amb tu mateix i connectaràs amb la 
teva capacitat de sentir i de connectar amb les teves emocions a través de 
l’expressió corporal, música, joc teatral...creant un espai on el riure serà el resultat 
per sentir-te millor. 

 
Concert de l’Intèrpret 

 

Concert de l’Orquestra Simfònica de l’Intèrpret. 

Lloc:  Sala del Teatre 

 
 
Masterclass de Zumba 
 

A càrrec de :  de Josep Rebull 

Lloc: Pavelló 

 

 

 

 

Divendres, 3 Maig 



10 de la nit 

7 de la tarda 

A continuació 

A continuació 

nit 

 

 
 
Berenar Popular  
 

Lloc:  Plaça Albízies 

                                                          
 

 

 

Sortida itinerant de l’obra de 
teatre “WITCHIN”  

 

Desde la plaça Albizies pels carrers del 
Poble 
Kabitha, Kena i Kibby són tres bruixes 
que s’han cansat de ser esclaves de la 
figura autoritària que les oprimeix: 
Makkú, un gat de grans dimensions 
que sempre se’n surt amb la seva.  
 

 
Actuació del Pardal 
Roquer, versió acústica 

Lloc:  Sala teatre 
 
Autor i compositor del nostre himne, "Soc de 
l'Oest".  

 
Actuació musical, pel duet 
format per Gemma Olomí i 
Raquel Herrera  
 
 

Dissabte, 4 Maig 

2/4 de l’1 del migdia  

11 del matí 

2 de la tarda 

 
 

 

 

 

Caramelles - Coral de Juneda 
 

Caramelles en homenatge a Camil Bonet 
 

Carrers del recorregut :  

Inici al c. Gallart:        11:00h. 

Plaça de l’Església:     11:15h.  

Plaça Major:                11:30h. 

c. Sant Ramon:           11:45h.  

c. Hortes:                     12:00h. 

Plaça Albízies:             12:15h. 

Pavelló:                        12:30h. 

 

 

 

Sardanes  
 

Ballada de Sardanes amb la: 

Cobla Contemporània 

Lloc:  Pavelló 
 

 
  Dinar popular   

 
Lloc:  Sala teatre 
 
Per tothom que vulgui compartir el dinar amb 
els sardanistes. 
Per apuntar-se al dinar podeu anar a les 
oficines de LA CAIXA o BBVA pel preu de 11 
euros i recollir el tiquet a les oficines 
municipals, fins el dia 2 de maig. 

 

Diumenge, 5 Maig 



6 de la tarda 

¾ de 5 de la tarda 

 

Rebuda “ULTRA 
CLEAN MARATHON”   

 
Hora :  ¾ de 5 de la tarda 
Lloc: Davant de la Sala del Teatre 
 
 
La segona edició de la “Ultra Clean Marathon” enguany ens passa la 1a 
edició per la nostra població, on ciclistes  faran una ruta circular que 
transcorrerà 700 km per zones d’alt valor paisatgístic i natural de 
Catalunya. 

 

Pel·lícula de cine mut   

A càrrec de:   

Carles Robert, pianista     i    Miquel Àngel Marín , clarinet 

 

 

 

 

Posen música a la pel.lícula “ The Cameraman”  de Buster Keaton 

 

 

 

UNA JOIA DEL CINEMA MUT... DIVERTIDÍSSIMA!! 

L'última pel.lícula muda d'en Buster Keaton és també el primer film que va realitzar 
per a l’MGM. Durant anys, aquesta companyia va fer servir The Cameraman, amb 
tocs de romanticisme i escenes absolutament delirants 
En Luke Shannon és un fotògraf que treballa pels carrers de Nova York acompanyat d’un 
mico petit. S’enamora d’una telefonista d’una companyia de noticiaris cinematogràfics i, 
per estar--‐hi a prop, es converteix en operador de cinema, cercant amb la seva càmera 
una bona notícia. 
Apta per a tots els públics 

Direcció: Edward Sedgwick          Any: 1928 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

                  

AJUNTAMENT ARTESA DE LLEIDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CULTURA I FESTES 



    

 
 
SALUTACIÓ 

 

La Primavera ja és aquí…i la nostra Setmana 
Cultural també!!! 

Estem molt contents que un any més podem 
gaudir de una altra Setmana Cultural al nostre 
poble, ARTESA DE LLEIDA.  

Amb tot el nostre apreci i respecte, us hem 
preparat tallers, xerrades, música, esport...i 
moltes coses més!!! 

Esperem que gaudiu d’una molt bona setmana 
i que hi participeu amb tot allò que us pugui 
resultar interessant i us vingui de gust. 

Us hi esperem a tots/es!!! 

Una abraçada 
 

Joan i Yolanda 
Regidors de Cultura 
 

 

 

 

 

 

 



2/4 de 7 de la 

tarda 

 
 

 

 

Conferència del Dr. David 

Bueno i Torrens 
 
"El cervell aprenent: Què ens diu la neurociència s obre l'educació". 
 
Lloc:  Sala Teatre  

Preu:  Anticipada: 3€ fins al dia 16 d’abril 
Taquilla: 5€ 

Per poder assistir a la conferència cal fer prèviament la inscripció 
omplint el següent formulari: 

El codi Qr us porta al formulari. 

 
 
 

 

 

O bé cliqueu en aquest enllaç per anar al formulari: 

https://goo.gl/forms/mcoR6j9dn0yZrsn22 

 
 
Què és la neurociència? La neurociència ens ha permès entendre 
com funciona el cervell en molts aspectes del nostre dia a dia, un 
d’aquests és l’aprenentatge. Les emocions, la motivació, el plaer, la 
curiositat... en el naixement s’introdueixen en el funcionament instintiu 
del nostre cervell i esdevenen fonamentals en qualsevol procés 
d’ensenyament- aprenentatge. 
 
És un científic envoltat de preguntes: Com aprenem? Com pensa un 
adolescent? Quina és la millor edat per començar amb un segon 
idioma? Per què la música, la plàstica i l'educació física són tan 
importants?... 
 

2/4 DE 6 de la tarda 

12 del migdia 

2/4 de 10 del matí 

 

 

 

 

 
Taller amb fruita per a 

nens i nenes 

 

A càrrec del :  ”Taller de lletres ” amb  
la Saray 
Lloc:  Menjador Escola 
Inscripcions a l’Ajuntament  
         

 

 

 

 

 
Festival Escola Música 
Municipal (Dalcroze) 

 

     

Les veus en concert  
Viatge auditiu pel S. XX Els alumnes de cant de l’Escola de Música 
Municipal i els alumnes del Centre Dalcroze de Lleida uneixen les seves 
veus per oferir un concert ben especial. 

 

 

 

 

 

Caminada 
 

A càrrec de:   U.E. Superbé  -  Caminada pels diferents llocs del terme 
d’un recorregut d’uns 12 kms, en acabar hi haurà un petit refrigeri, pels 
caminadors i caminadores.    
Sortida  davant de l’Ajuntament  
 

Diumenge, 28 Abril 

Divendres, 26 d’Abril 

Dissabte, 27 Abril 



6 de la tarda 

5 de la tarda 

5 de la tarda 

 
 

Pel·lícula  

Robin Hood (Entrada Gratuïta) 

Lloc:  Sala Teatre  

  

 

 

 

 

 

Taller de pastissos  

  
 
A càrrec de: Rouyat Ben-Hommane el 
Qarbadani  
 
Lloc:  Menjador escola 

Inscripció a l’Ajuntament fins el dia 24 d’abril.  
 
 
 

 

 

 

 

 
Espectacle amb Fauna Salvatge   

 
A càrrec de: Zoo Pirineus 
Lloc: Sala Teatre 
 
• Zoo ve a casa nostra a 

Artesa de Lleida.  

• Una activitat  perfecta per despertar 
l‘interès del públic assistent. 

• El contacte amb els animals és una 
experiència profunda i deixa un rècord durador. 

Dilluns, 29 Abril 

Dimarts, 30 Abril 
7 de la tarda 

 

• Activitat desenvolupada amb la col·laboració del Departament d e 
Polítiques Mediambientals de GENCAT.  

• S’explica les normes de l’activitat i  començarà l’exhibició de vol. 
Al final de l'exhibició hi ha un torn per fer preguntes. 

• ANIMALS: Mussol banyut / Mussol comú / Òliba / Gamarús / Duc / 
Geneta / Fura / Xot 

 

• Contingut de l’activitat: 

– Observació 
– Caracterització dels sers vius: 
Nutrició, relació i reproducció. 
– Animals del nostre entorn – 
Classificació segons diferents 
criteris observables. 
– Responsabilitat cap els 
animals. 
– Característiques i 
comportaments dels animals per 
adaptar-se al medi. 

     

 

 

Xerrada “conviure amb 
l'esclerosis múltiple”  

 

Lloc:  Sala de plens Ajuntament. 

A càrrec de :  MÒNICA NIEVES, 
directora i neuropsicòloga del 
Centre Neurorehabilitador Miquel  

Martí i Pol de la Fundació Esclerosi 
Múltiple.  

 

 

 

 

 

 



6 de la tarda 

9 a 11del mati 

11 del MATí 

 

 

 

 

 

Spinning  

 

Coordinat per: Artesa Gym 

Lloc: Sala Teatre 

 

Pel·lícula 

Bohemian Rhapsody   

(Entrada Gratuïta) 

Lloc:  Sala Teatre  
 
 
 

 
 

 

 

 

 

Exhibició d’Animals cuidadors 
de persones 

A càrrec de :  l’associació ILERKAN. Per a tots els públics i especialment 

pels nens.  

Lloc:  Escola 

 

L’Associació Ilerkan està formada per un equip multidisciplinari de 
professionals de l’àmbit sanitari, educatiu i social que s’han format com a 
tècnics i experts en Intervencions Assistides amb Animals (IAA), 
concretament amb gossos, treballem sempre en equip i en xarxa. 
 

Dimecres, 1 Maig 

Dijous, 2 de Maig 

2/4 de 7 de la tarda 

8 de la tarda 

2/4 de 8 de la tarda 

8 de la tarda 
Xerrada “Endreça la teva vida 
amb hàbit saludable” 

 
A càrrec de: Professionals Atelier narratiu (duració 1 hora). 

Lloc:  Sala de Plens Ajuntament. 
 
 

 
 

 
Taller de Risoteràpia  
 

A càrrec de : Dúnia Carulla 

Lloc:  Sala de plens de l’Ajuntament 

 
Un taller per desconnectar, on profunditzaràs amb tu mateix i connectaràs amb la 
teva capacitat de sentir i de connectar amb les teves emocions a través de 
l’expressió corporal, música, joc teatral...creant un espai on el riure serà el resultat 
per sentir-te millor. 

 
Concert de l’Intèrpret 

 

Concert de l’Orquestra Simfònica de l’Intèrpret. 

Lloc:  Sala del Teatre 

 
 
Masterclass de Zumba 
 

A càrrec de :  de Josep Rebull 

Lloc: Pavelló 

 

 

 

 

Divendres, 3 Maig 



10 de la nit 

7 de la tarda 

A continuació 

A continuació 

nit 

 

 
 
Berenar Popular  
 

Lloc:  Plaça Albízies 

                                                          
 

 

 

Sortida itinerant de l’obra de 
teatre “WITCHIN”  

 

Desde la plaça Albizies pels carrers del 
Poble 
Kabitha, Kena i Kibby són tres bruixes 
que s’han cansat de ser esclaves de la 
figura autoritària que les oprimeix: 
Makkú, un gat de grans dimensions 
que sempre se’n surt amb la seva.  
 

 
Actuació del Pardal 
Roquer, versió acústica 

Lloc:  Sala teatre 
 
Autor i compositor del nostre himne, "Soc de 
l'Oest".  

 
Actuació musical, pel duet 
format per Gemma Olomí i 
Raquel Herrera  
 
 

Dissabte, 4 Maig 

2/4 de l’1 del migdia  

11 del matí 

2 de la tarda 

 
 

 

 

 

Caramelles - Coral de Juneda 
 

Caramelles en homenatge a Camil Bonet 
 

Carrers del recorregut :  

Inici al c. Gallart:        11:00h. 

Plaça de l’Església:     11:15h.  

Plaça Major:                11:30h. 

c. Sant Ramon:           11:45h.  

c. Hortes:                     12:00h. 

Plaça Albízies:             12:15h. 

Pavelló:                        12:30h. 

 

 

 

Sardanes  
 

Ballada de Sardanes amb la: 

Cobla Contemporània 

Lloc:  Pavelló 
 

 
  Dinar popular   

 
Lloc:  Sala teatre 
 
Per tothom que vulgui compartir el dinar amb 
els sardanistes. 
Per apuntar-se al dinar podeu anar a les 
oficines de LA CAIXA o BBVA pel preu de 11 
euros i recollir el tiquet a les oficines 
municipals, fins el dia 2 de maig. 

 

Diumenge, 5 Maig 



6 de la tarda 

¾ de 5 de la tarda 

 

Rebuda “ULTRA 
CLEAN MARATHON”   

 
Hora :  ¾ de 5 de la tarda 
Lloc: Davant de la Sala del Teatre 
 
 
La segona edició de la “Ultra Clean Marathon” enguany ens passa la 1a 
edició per la nostra població, on ciclistes  faran una ruta circular que 
transcorrerà 700 km per zones d’alt valor paisatgístic i natural de 
Catalunya. 

 

Pel·lícula de cine mut   

A càrrec de:   

Carles Robert, pianista     i    Miquel Àngel Marín , clarinet 

 

 

 

 

Posen música a la pel.lícula “ The Cameraman”  de Buster Keaton 

 

 

 

UNA JOIA DEL CINEMA MUT... DIVERTIDÍSSIMA!! 

L'última pel.lícula muda d'en Buster Keaton és també el primer film que va realitzar 
per a l’MGM. Durant anys, aquesta companyia va fer servir The Cameraman, amb 
tocs de romanticisme i escenes absolutament delirants 
En Luke Shannon és un fotògraf que treballa pels carrers de Nova York acompanyat d’un 
mico petit. S’enamora d’una telefonista d’una companyia de noticiaris cinematogràfics i, 
per estar--‐hi a prop, es converteix en operador de cinema, cercant amb la seva càmera 
una bona notícia. 
Apta per a tots els públics 

Direcció: Edward Sedgwick          Any: 1928 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

                  

AJUNTAMENT ARTESA DE LLEIDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CULTURA I FESTES 



    

 
 
SALUTACIÓ 

 

La Primavera ja és aquí…i la nostra Setmana 
Cultural també!!! 

Estem molt contents que un any més podem 
gaudir de una altra Setmana Cultural al nostre 
poble, ARTESA DE LLEIDA.  

Amb tot el nostre apreci i respecte, us hem 
preparat tallers, xerrades, música, esport...i 
moltes coses més!!! 

Esperem que gaudiu d’una molt bona setmana 
i que hi participeu amb tot allò que us pugui 
resultar interessant i us vingui de gust. 

Us hi esperem a tots/es!!! 

Una abraçada 
 

Joan i Yolanda 
Regidors de Cultura 
 

 

 

 

 

 

 



2/4 de 7 de la 

tarda 

 
 

 

 

Conferència del Dr. David 

Bueno i Torrens 
 
"El cervell aprenent: Què ens diu la neurociència s obre l'educació". 
 
Lloc:  Sala Teatre  

Preu:  Anticipada: 3€ fins al dia 16 d’abril 
Taquilla: 5€ 

Per poder assistir a la conferència cal fer prèviament la inscripció 
omplint el següent formulari: 

El codi Qr us porta al formulari. 

 
 
 

 

 

O bé cliqueu en aquest enllaç per anar al formulari: 

https://goo.gl/forms/mcoR6j9dn0yZrsn22 

 
 
Què és la neurociència? La neurociència ens ha permès entendre 
com funciona el cervell en molts aspectes del nostre dia a dia, un 
d’aquests és l’aprenentatge. Les emocions, la motivació, el plaer, la 
curiositat... en el naixement s’introdueixen en el funcionament instintiu 
del nostre cervell i esdevenen fonamentals en qualsevol procés 
d’ensenyament- aprenentatge. 
 
És un científic envoltat de preguntes: Com aprenem? Com pensa un 
adolescent? Quina és la millor edat per començar amb un segon 
idioma? Per què la música, la plàstica i l'educació física són tan 
importants?... 
 

2/4 DE 6 de la tarda 

12 del migdia 

2/4 de 10 del matí 

 

 

 

 

 
Taller amb fruita per a 

nens i nenes 

 

A càrrec del :  ”Taller de lletres ” amb  
la Saray 
Lloc:  Menjador Escola 
Inscripcions a l’Ajuntament  
         

 

 

 

 

 
Festival Escola Música 
Municipal (Dalcroze) 

 

     

Les veus en concert  
Viatge auditiu pel S. XX Els alumnes de cant de l’Escola de Música 
Municipal i els alumnes del Centre Dalcroze de Lleida uneixen les seves 
veus per oferir un concert ben especial. 

 

 

 

 

 

Caminada 
 

A càrrec de:   U.E. Superbé  -  Caminada pels diferents llocs del terme 
d’un recorregut d’uns 12 kms, en acabar hi haurà un petit refrigeri, pels 
caminadors i caminadores.    
Sortida  davant de l’Ajuntament  
 

Diumenge, 28 Abril 

Divendres, 26 d’Abril 

Dissabte, 27 Abril 



6 de la tarda 

5 de la tarda 

5 de la tarda 

 
 

Pel·lícula  

Robin Hood (Entrada Gratuïta) 

Lloc:  Sala Teatre  

  

 

 

 

 

 

Taller de pastissos  

  
 
A càrrec de: Rouyat Ben-Hommane el 
Qarbadani  
 
Lloc:  Menjador escola 

Inscripció a l’Ajuntament fins el dia 24 d’abril.  
 
 
 

 

 

 

 

 
Espectacle amb Fauna Salvatge   

 
A càrrec de: Zoo Pirineus 
Lloc: Sala Teatre 
 
• Zoo ve a casa nostra a 

Artesa de Lleida.  

• Una activitat  perfecta per despertar 
l‘interès del públic assistent. 

• El contacte amb els animals és una 
experiència profunda i deixa un rècord durador. 

Dilluns, 29 Abril 

Dimarts, 30 Abril 
7 de la tarda 

 

• Activitat desenvolupada amb la col·laboració del Departament d e 
Polítiques Mediambientals de GENCAT.  

• S’explica les normes de l’activitat i  començarà l’exhibició de vol. 
Al final de l'exhibició hi ha un torn per fer preguntes. 

• ANIMALS: Mussol banyut / Mussol comú / Òliba / Gamarús / Duc / 
Geneta / Fura / Xot 

 

• Contingut de l’activitat: 

– Observació 
– Caracterització dels sers vius: 
Nutrició, relació i reproducció. 
– Animals del nostre entorn – 
Classificació segons diferents 
criteris observables. 
– Responsabilitat cap els 
animals. 
– Característiques i 
comportaments dels animals per 
adaptar-se al medi. 

     

 

 

Xerrada “conviure amb 
l'esclerosis múltiple”  

 

Lloc:  Sala de plens Ajuntament. 

A càrrec de :  MÒNICA NIEVES, 
directora i neuropsicòloga del 
Centre Neurorehabilitador Miquel  

Martí i Pol de la Fundació Esclerosi 
Múltiple.  

 

 

 

 

 

 



6 de la tarda 

9 a 11del mati 

11 del MATí 

 

 

 

 

 

Spinning  

 

Coordinat per: Artesa Gym 

Lloc: Sala Teatre 

 

Pel·lícula 

Bohemian Rhapsody   

(Entrada Gratuïta) 

Lloc:  Sala Teatre  
 
 
 

 
 

 

 

 

 

Exhibició d’Animals cuidadors 
de persones 

A càrrec de :  l’associació ILERKAN. Per a tots els públics i especialment 

pels nens.  

Lloc:  Escola 

 

L’Associació Ilerkan està formada per un equip multidisciplinari de 
professionals de l’àmbit sanitari, educatiu i social que s’han format com a 
tècnics i experts en Intervencions Assistides amb Animals (IAA), 
concretament amb gossos, treballem sempre en equip i en xarxa. 
 

Dimecres, 1 Maig 

Dijous, 2 de Maig 

2/4 de 7 de la tarda 

8 de la tarda 

2/4 de 8 de la tarda 

8 de la tarda 
Xerrada “Endreça la teva vida 
amb hàbit saludable” 

 
A càrrec de: Professionals Atelier narratiu (duració 1 hora). 

Lloc:  Sala de Plens Ajuntament. 
 
 

 
 

 
Taller de Risoteràpia  
 

A càrrec de : Dúnia Carulla 

Lloc:  Sala de plens de l’Ajuntament 

 
Un taller per desconnectar, on profunditzaràs amb tu mateix i connectaràs amb la 
teva capacitat de sentir i de connectar amb les teves emocions a través de 
l’expressió corporal, música, joc teatral...creant un espai on el riure serà el resultat 
per sentir-te millor. 

 
Concert de l’Intèrpret 

 

Concert de l’Orquestra Simfònica de l’Intèrpret. 

Lloc:  Sala del Teatre 

 
 
Masterclass de Zumba 
 

A càrrec de :  de Josep Rebull 

Lloc: Pavelló 

 

 

 

 

Divendres, 3 Maig 



10 de la nit 

7 de la tarda 

A continuació 

A continuació 

nit 

 

 
 
Berenar Popular  
 

Lloc:  Plaça Albízies 

                                                          
 

 

 

Sortida itinerant de l’obra de 
teatre “WITCHIN”  

 

Desde la plaça Albizies pels carrers del 
Poble 
Kabitha, Kena i Kibby són tres bruixes 
que s’han cansat de ser esclaves de la 
figura autoritària que les oprimeix: 
Makkú, un gat de grans dimensions 
que sempre se’n surt amb la seva.  
 

 
Actuació del Pardal 
Roquer, versió acústica 

Lloc:  Sala teatre 
 
Autor i compositor del nostre himne, "Soc de 
l'Oest".  

 
Actuació musical, pel duet 
format per Gemma Olomí i 
Raquel Herrera  
 
 

Dissabte, 4 Maig 

2/4 de l’1 del migdia  

11 del matí 

2 de la tarda 

 
 

 

 

 

Caramelles - Coral de Juneda 
 

Caramelles en homenatge a Camil Bonet 
 

Carrers del recorregut :  

Inici al c. Gallart:        11:00h. 

Plaça de l’Església:     11:15h.  

Plaça Major:                11:30h. 

c. Sant Ramon:           11:45h.  

c. Hortes:                     12:00h. 

Plaça Albízies:             12:15h. 

Pavelló:                        12:30h. 

 

 

 

Sardanes  
 

Ballada de Sardanes amb la: 

Cobla Contemporània 

Lloc:  Pavelló 
 

 
  Dinar popular   

 
Lloc:  Sala teatre 
 
Per tothom que vulgui compartir el dinar amb 
els sardanistes. 
Per apuntar-se al dinar podeu anar a les 
oficines de LA CAIXA o BBVA pel preu de 11 
euros i recollir el tiquet a les oficines 
municipals, fins el dia 2 de maig. 

 

Diumenge, 5 Maig 



6 de la tarda 

¾ de 5 de la tarda 

 

Rebuda “ULTRA 
CLEAN MARATHON”   

 
Hora :  ¾ de 5 de la tarda 
Lloc: Davant de la Sala del Teatre 
 
 
La segona edició de la “Ultra Clean Marathon” enguany ens passa la 1a 
edició per la nostra població, on ciclistes  faran una ruta circular que 
transcorrerà 700 km per zones d’alt valor paisatgístic i natural de 
Catalunya. 

 

Pel·lícula de cine mut   

A càrrec de:   

Carles Robert, pianista     i    Miquel Àngel Marín , clarinet 

 

 

 

 

Posen música a la pel.lícula “ The Cameraman”  de Buster Keaton 

 

 

 

UNA JOIA DEL CINEMA MUT... DIVERTIDÍSSIMA!! 

L'última pel.lícula muda d'en Buster Keaton és també el primer film que va realitzar 
per a l’MGM. Durant anys, aquesta companyia va fer servir The Cameraman, amb 
tocs de romanticisme i escenes absolutament delirants 
En Luke Shannon és un fotògraf que treballa pels carrers de Nova York acompanyat d’un 
mico petit. S’enamora d’una telefonista d’una companyia de noticiaris cinematogràfics i, 
per estar--‐hi a prop, es converteix en operador de cinema, cercant amb la seva càmera 
una bona notícia. 
Apta per a tots els públics 

Direcció: Edward Sedgwick          Any: 1928 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

                  

AJUNTAMENT ARTESA DE LLEIDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CULTURA I FESTES 



    

 
 
SALUTACIÓ 

 

La Primavera ja és aquí…i la nostra Setmana 
Cultural també!!! 

Estem molt contents que un any més podem 
gaudir de una altra Setmana Cultural al nostre 
poble, ARTESA DE LLEIDA.  

Amb tot el nostre apreci i respecte, us hem 
preparat tallers, xerrades, música, esport...i 
moltes coses més!!! 

Esperem que gaudiu d’una molt bona setmana 
i que hi participeu amb tot allò que us pugui 
resultar interessant i us vingui de gust. 

Us hi esperem a tots/es!!! 

Una abraçada 
 

Joan i Yolanda 
Regidors de Cultura 
 

 

 

 

 

 

 



2/4 de 7 de la 

tarda 

 
 

 

 

Conferència del Dr. David 

Bueno i Torrens 
 
"El cervell aprenent: Què ens diu la neurociència s obre l'educació". 
 
Lloc:  Sala Teatre  

Preu:  Anticipada: 3€ fins al dia 16 d’abril 
Taquilla: 5€ 

Per poder assistir a la conferència cal fer prèviament la inscripció 
omplint el següent formulari: 

El codi Qr us porta al formulari. 

 
 
 

 

 

O bé cliqueu en aquest enllaç per anar al formulari: 

https://goo.gl/forms/mcoR6j9dn0yZrsn22 

 
 
Què és la neurociència? La neurociència ens ha permès entendre 
com funciona el cervell en molts aspectes del nostre dia a dia, un 
d’aquests és l’aprenentatge. Les emocions, la motivació, el plaer, la 
curiositat... en el naixement s’introdueixen en el funcionament instintiu 
del nostre cervell i esdevenen fonamentals en qualsevol procés 
d’ensenyament- aprenentatge. 
 
És un científic envoltat de preguntes: Com aprenem? Com pensa un 
adolescent? Quina és la millor edat per començar amb un segon 
idioma? Per què la música, la plàstica i l'educació física són tan 
importants?... 
 

2/4 DE 6 de la tarda 

12 del migdia 

2/4 de 10 del matí 

 

 

 

 

 
Taller amb fruita per a 

nens i nenes 

 

A càrrec del :  ”Taller de lletres ” amb  
la Saray 
Lloc:  Menjador Escola 
Inscripcions a l’Ajuntament  
         

 

 

 

 

 
Festival Escola Música 
Municipal (Dalcroze) 

 

     

Les veus en concert  
Viatge auditiu pel S. XX Els alumnes de cant de l’Escola de Música 
Municipal i els alumnes del Centre Dalcroze de Lleida uneixen les seves 
veus per oferir un concert ben especial. 

 

 

 

 

 

Caminada 
 

A càrrec de:   U.E. Superbé  -  Caminada pels diferents llocs del terme 
d’un recorregut d’uns 12 kms, en acabar hi haurà un petit refrigeri, pels 
caminadors i caminadores.    
Sortida  davant de l’Ajuntament  
 

Diumenge, 28 Abril 

Divendres, 26 d’Abril 

Dissabte, 27 Abril 



6 de la tarda 

5 de la tarda 

5 de la tarda 

 
 

Pel·lícula  

Robin Hood (Entrada Gratuïta) 

Lloc:  Sala Teatre  

  

 

 

 

 

 

Taller de pastissos  

  
 
A càrrec de: Rouyat Ben-Hommane el 
Qarbadani  
 
Lloc:  Menjador escola 

Inscripció a l’Ajuntament fins el dia 24 d’abril.  
 
 
 

 

 

 

 

 
Espectacle amb Fauna Salvatge   

 
A càrrec de: Zoo Pirineus 
Lloc: Sala Teatre 
 
• Zoo ve a casa nostra a 

Artesa de Lleida.  

• Una activitat  perfecta per despertar 
l‘interès del públic assistent. 

• El contacte amb els animals és una 
experiència profunda i deixa un rècord durador. 

Dilluns, 29 Abril 

Dimarts, 30 Abril 
7 de la tarda 

 

• Activitat desenvolupada amb la col·laboració del Departament d e 
Polítiques Mediambientals de GENCAT.  

• S’explica les normes de l’activitat i  començarà l’exhibició de vol. 
Al final de l'exhibició hi ha un torn per fer preguntes. 

• ANIMALS: Mussol banyut / Mussol comú / Òliba / Gamarús / Duc / 
Geneta / Fura / Xot 

 

• Contingut de l’activitat: 

– Observació 
– Caracterització dels sers vius: 
Nutrició, relació i reproducció. 
– Animals del nostre entorn – 
Classificació segons diferents 
criteris observables. 
– Responsabilitat cap els 
animals. 
– Característiques i 
comportaments dels animals per 
adaptar-se al medi. 

     

 

 

Xerrada “conviure amb 
l'esclerosis múltiple”  

 

Lloc:  Sala de plens Ajuntament. 

A càrrec de :  MÒNICA NIEVES, 
directora i neuropsicòloga del 
Centre Neurorehabilitador Miquel  

Martí i Pol de la Fundació Esclerosi 
Múltiple.  

 

 

 

 

 

 



6 de la tarda 

9 a 11del mati 

11 del MATí 

 

 

 

 

 

Spinning  

 

Coordinat per: Artesa Gym 

Lloc: Sala Teatre 

 

Pel·lícula 

Bohemian Rhapsody   

(Entrada Gratuïta) 

Lloc:  Sala Teatre  
 
 
 

 
 

 

 

 

 

Exhibició d’Animals cuidadors 
de persones 

A càrrec de :  l’associació ILERKAN. Per a tots els públics i especialment 

pels nens.  

Lloc:  Escola 

 

L’Associació Ilerkan està formada per un equip multidisciplinari de 
professionals de l’àmbit sanitari, educatiu i social que s’han format com a 
tècnics i experts en Intervencions Assistides amb Animals (IAA), 
concretament amb gossos, treballem sempre en equip i en xarxa. 
 

Dimecres, 1 Maig 

Dijous, 2 de Maig 

2/4 de 7 de la tarda 

8 de la tarda 

2/4 de 8 de la tarda 

8 de la tarda 
Xerrada “Endreça la teva vida 
amb hàbit saludable” 

 
A càrrec de: Professionals Atelier narratiu (duració 1 hora). 

Lloc:  Sala de Plens Ajuntament. 
 
 

 
 

 
Taller de Risoteràpia  
 

A càrrec de : Dúnia Carulla 

Lloc:  Sala de plens de l’Ajuntament 

 
Un taller per desconnectar, on profunditzaràs amb tu mateix i connectaràs amb la 
teva capacitat de sentir i de connectar amb les teves emocions a través de 
l’expressió corporal, música, joc teatral...creant un espai on el riure serà el resultat 
per sentir-te millor. 

 
Concert de l’Intèrpret 

 

Concert de l’Orquestra Simfònica de l’Intèrpret. 

Lloc:  Sala del Teatre 

 
 
Masterclass de Zumba 
 

A càrrec de :  de Josep Rebull 

Lloc: Pavelló 

 

 

 

 

Divendres, 3 Maig 



10 de la nit 

7 de la tarda 

A continuació 

A continuació 

nit 

 

 
 
Berenar Popular  
 

Lloc:  Plaça Albízies 

                                                          
 

 

 

Sortida itinerant de l’obra de 
teatre “WITCHIN”  

 

Desde la plaça Albizies pels carrers del 
Poble 
Kabitha, Kena i Kibby són tres bruixes 
que s’han cansat de ser esclaves de la 
figura autoritària que les oprimeix: 
Makkú, un gat de grans dimensions 
que sempre se’n surt amb la seva.  
 

 
Actuació del Pardal 
Roquer, versió acústica 

Lloc:  Sala teatre 
 
Autor i compositor del nostre himne, "Soc de 
l'Oest".  

 
Actuació musical, pel duet 
format per Gemma Olomí i 
Raquel Herrera  
 
 

Dissabte, 4 Maig 

2/4 de l’1 del migdia  

11 del matí 

2 de la tarda 

 
 

 

 

 

Caramelles - Coral de Juneda 
 

Caramelles en homenatge a Camil Bonet 
 

Carrers del recorregut :  

Inici al c. Gallart:        11:00h. 

Plaça de l’Església:     11:15h.  

Plaça Major:                11:30h. 

c. Sant Ramon:           11:45h.  

c. Hortes:                     12:00h. 

Plaça Albízies:             12:15h. 

Pavelló:                        12:30h. 

 

 

 

Sardanes  
 

Ballada de Sardanes amb la: 

Cobla Contemporània 

Lloc:  Pavelló 
 

 
  Dinar popular   

 
Lloc:  Sala teatre 
 
Per tothom que vulgui compartir el dinar amb 
els sardanistes. 
Per apuntar-se al dinar podeu anar a les 
oficines de LA CAIXA o BBVA pel preu de 11 
euros i recollir el tiquet a les oficines 
municipals, fins el dia 2 de maig. 

 

Diumenge, 5 Maig 



6 de la tarda 

¾ de 5 de la tarda 

 

Rebuda “ULTRA 
CLEAN MARATHON”   

 
Hora :  ¾ de 5 de la tarda 
Lloc: Davant de la Sala del Teatre 
 
 
La segona edició de la “Ultra Clean Marathon” enguany ens passa la 1a 
edició per la nostra població, on ciclistes  faran una ruta circular que 
transcorrerà 700 km per zones d’alt valor paisatgístic i natural de 
Catalunya. 

 

Pel·lícula de cine mut   

A càrrec de:   

Carles Robert, pianista     i    Miquel Àngel Marín , clarinet 

 

 

 

 

Posen música a la pel.lícula “ The Cameraman”  de Buster Keaton 

 

 

 

UNA JOIA DEL CINEMA MUT... DIVERTIDÍSSIMA!! 

L'última pel.lícula muda d'en Buster Keaton és també el primer film que va realitzar 
per a l’MGM. Durant anys, aquesta companyia va fer servir The Cameraman, amb 
tocs de romanticisme i escenes absolutament delirants 
En Luke Shannon és un fotògraf que treballa pels carrers de Nova York acompanyat d’un 
mico petit. S’enamora d’una telefonista d’una companyia de noticiaris cinematogràfics i, 
per estar--‐hi a prop, es converteix en operador de cinema, cercant amb la seva càmera 
una bona notícia. 
Apta per a tots els públics 

Direcció: Edward Sedgwick          Any: 1928 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

                  

AJUNTAMENT ARTESA DE LLEIDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CULTURA I FESTES 



    

 
 
SALUTACIÓ 

 

La Primavera ja és aquí…i la nostra Setmana 
Cultural també!!! 

Estem molt contents que un any més podem 
gaudir de una altra Setmana Cultural al nostre 
poble, ARTESA DE LLEIDA.  

Amb tot el nostre apreci i respecte, us hem 
preparat tallers, xerrades, música, esport...i 
moltes coses més!!! 

Esperem que gaudiu d’una molt bona setmana 
i que hi participeu amb tot allò que us pugui 
resultar interessant i us vingui de gust. 

Us hi esperem a tots/es!!! 

Una abraçada 
 

Joan i Yolanda 
Regidors de Cultura 
 

 

 

 

 

 

 



2/4 de 7 de la 

tarda 

 
 

 

 

Conferència del Dr. David 

Bueno i Torrens 
 
"El cervell aprenent: Què ens diu la neurociència s obre l'educació". 
 
Lloc:  Sala Teatre  

Preu:  Anticipada: 3€ fins al dia 16 d’abril 
Taquilla: 5€ 

Per poder assistir a la conferència cal fer prèviament la inscripció 
omplint el següent formulari: 

El codi Qr us porta al formulari. 

 
 
 

 

 

O bé cliqueu en aquest enllaç per anar al formulari: 

https://goo.gl/forms/mcoR6j9dn0yZrsn22 

 
 
Què és la neurociència? La neurociència ens ha permès entendre 
com funciona el cervell en molts aspectes del nostre dia a dia, un 
d’aquests és l’aprenentatge. Les emocions, la motivació, el plaer, la 
curiositat... en el naixement s’introdueixen en el funcionament instintiu 
del nostre cervell i esdevenen fonamentals en qualsevol procés 
d’ensenyament- aprenentatge. 
 
És un científic envoltat de preguntes: Com aprenem? Com pensa un 
adolescent? Quina és la millor edat per començar amb un segon 
idioma? Per què la música, la plàstica i l'educació física són tan 
importants?... 
 

2/4 DE 6 de la tarda 

12 del migdia 

2/4 de 10 del matí 

 

 

 

 

 
Taller amb fruita per a 

nens i nenes 

 

A càrrec del :  ”Taller de lletres ” amb  
la Saray 
Lloc:  Menjador Escola 
Inscripcions a l’Ajuntament  
         

 

 

 

 

 
Festival Escola Música 
Municipal (Dalcroze) 

 

     

Les veus en concert  
Viatge auditiu pel S. XX Els alumnes de cant de l’Escola de Música 
Municipal i els alumnes del Centre Dalcroze de Lleida uneixen les seves 
veus per oferir un concert ben especial. 

 

 

 

 

 

Caminada 
 

A càrrec de:   U.E. Superbé  -  Caminada pels diferents llocs del terme 
d’un recorregut d’uns 12 kms, en acabar hi haurà un petit refrigeri, pels 
caminadors i caminadores.    
Sortida  davant de l’Ajuntament  
 

Diumenge, 28 Abril 

Divendres, 26 d’Abril 

Dissabte, 27 Abril 



6 de la tarda 

5 de la tarda 

5 de la tarda 

 
 

Pel·lícula  

Robin Hood (Entrada Gratuïta) 

Lloc:  Sala Teatre  

  

 

 

 

 

 

Taller de pastissos  

  
 
A càrrec de: Rouyat Ben-Hommane el 
Qarbadani  
 
Lloc:  Menjador escola 

Inscripció a l’Ajuntament fins el dia 24 d’abril.  
 
 
 

 

 

 

 

 
Espectacle amb Fauna Salvatge   

 
A càrrec de: Zoo Pirineus 
Lloc: Sala Teatre 
 
• Zoo ve a casa nostra a 

Artesa de Lleida.  

• Una activitat  perfecta per despertar 
l‘interès del públic assistent. 

• El contacte amb els animals és una 
experiència profunda i deixa un rècord durador. 

Dilluns, 29 Abril 

Dimarts, 30 Abril 
7 de la tarda 

 

• Activitat desenvolupada amb la col·laboració del Departament d e 
Polítiques Mediambientals de GENCAT.  

• S’explica les normes de l’activitat i  començarà l’exhibició de vol. 
Al final de l'exhibició hi ha un torn per fer preguntes. 

• ANIMALS: Mussol banyut / Mussol comú / Òliba / Gamarús / Duc / 
Geneta / Fura / Xot 

 

• Contingut de l’activitat: 

– Observació 
– Caracterització dels sers vius: 
Nutrició, relació i reproducció. 
– Animals del nostre entorn – 
Classificació segons diferents 
criteris observables. 
– Responsabilitat cap els 
animals. 
– Característiques i 
comportaments dels animals per 
adaptar-se al medi. 

     

 

 

Xerrada “conviure amb 
l'esclerosis múltiple”  

 

Lloc:  Sala de plens Ajuntament. 

A càrrec de :  MÒNICA NIEVES, 
directora i neuropsicòloga del 
Centre Neurorehabilitador Miquel  

Martí i Pol de la Fundació Esclerosi 
Múltiple.  

 

 

 

 

 

 



6 de la tarda 

9 a 11del mati 

11 del MATí 

 

 

 

 

 

Spinning  

 

Coordinat per: Artesa Gym 

Lloc: Sala Teatre 

 

Pel·lícula 

Bohemian Rhapsody   

(Entrada Gratuïta) 

Lloc:  Sala Teatre  
 
 
 

 
 

 

 

 

 

Exhibició d’Animals cuidadors 
de persones 

A càrrec de :  l’associació ILERKAN. Per a tots els públics i especialment 

pels nens.  

Lloc:  Escola 

 

L’Associació Ilerkan està formada per un equip multidisciplinari de 
professionals de l’àmbit sanitari, educatiu i social que s’han format com a 
tècnics i experts en Intervencions Assistides amb Animals (IAA), 
concretament amb gossos, treballem sempre en equip i en xarxa. 
 

Dimecres, 1 Maig 

Dijous, 2 de Maig 

2/4 de 7 de la tarda 

8 de la tarda 

2/4 de 8 de la tarda 

8 de la tarda 
Xerrada “Endreça la teva vida 
amb hàbit saludable” 

 
A càrrec de: Professionals Atelier narratiu (duració 1 hora). 

Lloc:  Sala de Plens Ajuntament. 
 
 

 
 

 
Taller de Risoteràpia  
 

A càrrec de : Dúnia Carulla 

Lloc:  Sala de plens de l’Ajuntament 

 
Un taller per desconnectar, on profunditzaràs amb tu mateix i connectaràs amb la 
teva capacitat de sentir i de connectar amb les teves emocions a través de 
l’expressió corporal, música, joc teatral...creant un espai on el riure serà el resultat 
per sentir-te millor. 

 
Concert de l’Intèrpret 

 

Concert de l’Orquestra Simfònica de l’Intèrpret. 

Lloc:  Sala del Teatre 

 
 
Masterclass de Zumba 
 

A càrrec de :  de Josep Rebull 

Lloc: Pavelló 

 

 

 

 

Divendres, 3 Maig 



10 de la nit 

7 de la tarda 

A continuació 

A continuació 

nit 

 

 
 
Berenar Popular  
 

Lloc:  Plaça Albízies 

                                                          
 

 

 

Sortida itinerant de l’obra de 
teatre “WITCHIN”  

 

Desde la plaça Albizies pels carrers del 
Poble 
Kabitha, Kena i Kibby són tres bruixes 
que s’han cansat de ser esclaves de la 
figura autoritària que les oprimeix: 
Makkú, un gat de grans dimensions 
que sempre se’n surt amb la seva.  
 

 
Actuació del Pardal 
Roquer, versió acústica 

Lloc:  Sala teatre 
 
Autor i compositor del nostre himne, "Soc de 
l'Oest".  

 
Actuació musical, pel duet 
format per Gemma Olomí i 
Raquel Herrera  
 
 

Dissabte, 4 Maig 

2/4 de l’1 del migdia  

11 del matí 

2 de la tarda 

 
 

 

 

 

Caramelles - Coral de Juneda 
 

Caramelles en homenatge a Camil Bonet 
 

Carrers del recorregut :  

Inici al c. Gallart:        11:00h. 

Plaça de l’Església:     11:15h.  

Plaça Major:                11:30h. 

c. Sant Ramon:           11:45h.  

c. Hortes:                     12:00h. 

Plaça Albízies:             12:15h. 

Pavelló:                        12:30h. 

 

 

 

Sardanes  
 

Ballada de Sardanes amb la: 

Cobla Contemporània 

Lloc:  Pavelló 
 

 
  Dinar popular   

 
Lloc:  Sala teatre 
 
Per tothom que vulgui compartir el dinar amb 
els sardanistes. 
Per apuntar-se al dinar podeu anar a les 
oficines de LA CAIXA o BBVA pel preu de 11 
euros i recollir el tiquet a les oficines 
municipals, fins el dia 2 de maig. 

 

Diumenge, 5 Maig 



6 de la tarda 

¾ de 5 de la tarda 

 

Rebuda “ULTRA 
CLEAN MARATHON”   

 
Hora :  ¾ de 5 de la tarda 
Lloc: Davant de la Sala del Teatre 
 
 
La segona edició de la “Ultra Clean Marathon” enguany ens passa la 1a 
edició per la nostra població, on ciclistes  faran una ruta circular que 
transcorrerà 700 km per zones d’alt valor paisatgístic i natural de 
Catalunya. 

 

Pel·lícula de cine mut   

A càrrec de:   

Carles Robert, pianista     i    Miquel Àngel Marín , clarinet 

 

 

 

 

Posen música a la pel.lícula “ The Cameraman”  de Buster Keaton 

 

 

 

UNA JOIA DEL CINEMA MUT... DIVERTIDÍSSIMA!! 

L'última pel.lícula muda d'en Buster Keaton és també el primer film que va realitzar 
per a l’MGM. Durant anys, aquesta companyia va fer servir The Cameraman, amb 
tocs de romanticisme i escenes absolutament delirants 
En Luke Shannon és un fotògraf que treballa pels carrers de Nova York acompanyat d’un 
mico petit. S’enamora d’una telefonista d’una companyia de noticiaris cinematogràfics i, 
per estar--‐hi a prop, es converteix en operador de cinema, cercant amb la seva càmera 
una bona notícia. 
Apta per a tots els públics 

Direcció: Edward Sedgwick          Any: 1928 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

                  

AJUNTAMENT ARTESA DE LLEIDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CULTURA I FESTES 



    

 
 
SALUTACIÓ 

 

La Primavera ja és aquí…i la nostra Setmana 
Cultural també!!! 

Estem molt contents que un any més podem 
gaudir de una altra Setmana Cultural al nostre 
poble, ARTESA DE LLEIDA.  

Amb tot el nostre apreci i respecte, us hem 
preparat tallers, xerrades, música, esport...i 
moltes coses més!!! 

Esperem que gaudiu d’una molt bona setmana 
i que hi participeu amb tot allò que us pugui 
resultar interessant i us vingui de gust. 

Us hi esperem a tots/es!!! 

Una abraçada 
 

Joan i Yolanda 
Regidors de Cultura 
 

 

 

 

 

 

 



2/4 de 7 de la 

tarda 

 
 

 

 

Conferència del Dr. David 

Bueno i Torrens 
 
"El cervell aprenent: Què ens diu la neurociència s obre l'educació". 
 
Lloc:  Sala Teatre  

Preu:  Anticipada: 3€ fins al dia 16 d’abril 
Taquilla: 5€ 

Per poder assistir a la conferència cal fer prèviament la inscripció 
omplint el següent formulari: 

El codi Qr us porta al formulari. 

 
 
 

 

 

O bé cliqueu en aquest enllaç per anar al formulari: 

https://goo.gl/forms/mcoR6j9dn0yZrsn22 

 
 
Què és la neurociència? La neurociència ens ha permès entendre 
com funciona el cervell en molts aspectes del nostre dia a dia, un 
d’aquests és l’aprenentatge. Les emocions, la motivació, el plaer, la 
curiositat... en el naixement s’introdueixen en el funcionament instintiu 
del nostre cervell i esdevenen fonamentals en qualsevol procés 
d’ensenyament- aprenentatge. 
 
És un científic envoltat de preguntes: Com aprenem? Com pensa un 
adolescent? Quina és la millor edat per començar amb un segon 
idioma? Per què la música, la plàstica i l'educació física són tan 
importants?... 
 

2/4 DE 6 de la tarda 

12 del migdia 

2/4 de 10 del matí 

 

 

 

 

 
Taller amb fruita per a 

nens i nenes 

 

A càrrec del :  ”Taller de lletres ” amb  
la Saray 
Lloc:  Menjador Escola 
Inscripcions a l’Ajuntament  
         

 

 

 

 

 
Festival Escola Música 
Municipal (Dalcroze) 

 

     

Les veus en concert  
Viatge auditiu pel S. XX Els alumnes de cant de l’Escola de Música 
Municipal i els alumnes del Centre Dalcroze de Lleida uneixen les seves 
veus per oferir un concert ben especial. 

 

 

 

 

 

Caminada 
 

A càrrec de:   U.E. Superbé  -  Caminada pels diferents llocs del terme 
d’un recorregut d’uns 12 kms, en acabar hi haurà un petit refrigeri, pels 
caminadors i caminadores.    
Sortida  davant de l’Ajuntament  
 

Diumenge, 28 Abril 

Divendres, 26 d’Abril 

Dissabte, 27 Abril 



6 de la tarda 

5 de la tarda 

5 de la tarda 

 
 

Pel·lícula  

Robin Hood (Entrada Gratuïta) 

Lloc:  Sala Teatre  

  

 

 

 

 

 

Taller de pastissos  

  
 
A càrrec de: Rouyat Ben-Hommane el 
Qarbadani  
 
Lloc:  Menjador escola 

Inscripció a l’Ajuntament fins el dia 24 d’abril.  
 
 
 

 

 

 

 

 
Espectacle amb Fauna Salvatge   

 
A càrrec de: Zoo Pirineus 
Lloc: Sala Teatre 
 
• Zoo ve a casa nostra a 

Artesa de Lleida.  

• Una activitat  perfecta per despertar 
l‘interès del públic assistent. 

• El contacte amb els animals és una 
experiència profunda i deixa un rècord durador. 

Dilluns, 29 Abril 

Dimarts, 30 Abril 
7 de la tarda 

 

• Activitat desenvolupada amb la col·laboració del Departament d e 
Polítiques Mediambientals de GENCAT.  

• S’explica les normes de l’activitat i  començarà l’exhibició de vol. 
Al final de l'exhibició hi ha un torn per fer preguntes. 

• ANIMALS: Mussol banyut / Mussol comú / Òliba / Gamarús / Duc / 
Geneta / Fura / Xot 

 

• Contingut de l’activitat: 

– Observació 
– Caracterització dels sers vius: 
Nutrició, relació i reproducció. 
– Animals del nostre entorn – 
Classificació segons diferents 
criteris observables. 
– Responsabilitat cap els 
animals. 
– Característiques i 
comportaments dels animals per 
adaptar-se al medi. 

     

 

 

Xerrada “conviure amb 
l'esclerosis múltiple”  

 

Lloc:  Sala de plens Ajuntament. 

A càrrec de :  MÒNICA NIEVES, 
directora i neuropsicòloga del 
Centre Neurorehabilitador Miquel  

Martí i Pol de la Fundació Esclerosi 
Múltiple.  

 

 

 

 

 

 



6 de la tarda 

9 a 11del mati 

11 del MATí 

 

 

 

 

 

Spinning  

 

Coordinat per: Artesa Gym 

Lloc: Sala Teatre 

 

Pel·lícula 

Bohemian Rhapsody   

(Entrada Gratuïta) 

Lloc:  Sala Teatre  
 
 
 

 
 

 

 

 

 

Exhibició d’Animals cuidadors 
de persones 

A càrrec de :  l’associació ILERKAN. Per a tots els públics i especialment 

pels nens.  

Lloc:  Escola 

 

L’Associació Ilerkan està formada per un equip multidisciplinari de 
professionals de l’àmbit sanitari, educatiu i social que s’han format com a 
tècnics i experts en Intervencions Assistides amb Animals (IAA), 
concretament amb gossos, treballem sempre en equip i en xarxa. 
 

Dimecres, 1 Maig 

Dijous, 2 de Maig 

2/4 de 7 de la tarda 

8 de la tarda 

2/4 de 8 de la tarda 

8 de la tarda 
Xerrada “Endreça la teva vida 
amb hàbit saludable” 

 
A càrrec de: Professionals Atelier narratiu (duració 1 hora). 

Lloc:  Sala de Plens Ajuntament. 
 
 

 
 

 
Taller de Risoteràpia  
 

A càrrec de : Dúnia Carulla 

Lloc:  Sala de plens de l’Ajuntament 

 
Un taller per desconnectar, on profunditzaràs amb tu mateix i connectaràs amb la 
teva capacitat de sentir i de connectar amb les teves emocions a través de 
l’expressió corporal, música, joc teatral...creant un espai on el riure serà el resultat 
per sentir-te millor. 

 
Concert de l’Intèrpret 

 

Concert de l’Orquestra Simfònica de l’Intèrpret. 

Lloc:  Sala del Teatre 

 
 
Masterclass de Zumba 
 

A càrrec de :  de Josep Rebull 

Lloc: Pavelló 

 

 

 

 

Divendres, 3 Maig 



10 de la nit 

7 de la tarda 

A continuació 

A continuació 

nit 

 

 
 
Berenar Popular  
 

Lloc:  Plaça Albízies 

                                                          
 

 

 

Sortida itinerant de l’obra de 
teatre “WITCHIN”  

 

Desde la plaça Albizies pels carrers del 
Poble 
Kabitha, Kena i Kibby són tres bruixes 
que s’han cansat de ser esclaves de la 
figura autoritària que les oprimeix: 
Makkú, un gat de grans dimensions 
que sempre se’n surt amb la seva.  
 

 
Actuació del Pardal 
Roquer, versió acústica 

Lloc:  Sala teatre 
 
Autor i compositor del nostre himne, "Soc de 
l'Oest".  

 
Actuació musical, pel duet 
format per Gemma Olomí i 
Raquel Herrera  
 
 

Dissabte, 4 Maig 

2/4 de l’1 del migdia  

11 del matí 

2 de la tarda 

 
 

 

 

 

Caramelles - Coral de Juneda 
 

Caramelles en homenatge a Camil Bonet 
 

Carrers del recorregut :  

Inici al c. Gallart:        11:00h. 

Plaça de l’Església:     11:15h.  

Plaça Major:                11:30h. 

c. Sant Ramon:           11:45h.  

c. Hortes:                     12:00h. 

Plaça Albízies:             12:15h. 

Pavelló:                        12:30h. 

 

 

 

Sardanes  
 

Ballada de Sardanes amb la: 

Cobla Contemporània 

Lloc:  Pavelló 
 

 
  Dinar popular   

 
Lloc:  Sala teatre 
 
Per tothom que vulgui compartir el dinar amb 
els sardanistes. 
Per apuntar-se al dinar podeu anar a les 
oficines de LA CAIXA o BBVA pel preu de 11 
euros i recollir el tiquet a les oficines 
municipals, fins el dia 2 de maig. 

 

Diumenge, 5 Maig 



6 de la tarda 

¾ de 5 de la tarda 

 

Rebuda “ULTRA 
CLEAN MARATHON”   

 
Hora :  ¾ de 5 de la tarda 
Lloc: Davant de la Sala del Teatre 
 
 
La segona edició de la “Ultra Clean Marathon” enguany ens passa la 1a 
edició per la nostra població, on ciclistes  faran una ruta circular que 
transcorrerà 700 km per zones d’alt valor paisatgístic i natural de 
Catalunya. 

 

Pel·lícula de cine mut   

A càrrec de:   

Carles Robert, pianista     i    Miquel Àngel Marín , clarinet 

 

 

 

 

Posen música a la pel.lícula “ The Cameraman”  de Buster Keaton 

 

 

 

UNA JOIA DEL CINEMA MUT... DIVERTIDÍSSIMA!! 

L'última pel.lícula muda d'en Buster Keaton és també el primer film que va realitzar 
per a l’MGM. Durant anys, aquesta companyia va fer servir The Cameraman, amb 
tocs de romanticisme i escenes absolutament delirants 
En Luke Shannon és un fotògraf que treballa pels carrers de Nova York acompanyat d’un 
mico petit. S’enamora d’una telefonista d’una companyia de noticiaris cinematogràfics i, 
per estar--‐hi a prop, es converteix en operador de cinema, cercant amb la seva càmera 
una bona notícia. 
Apta per a tots els públics 

Direcció: Edward Sedgwick          Any: 1928 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

                  

AJUNTAMENT ARTESA DE LLEIDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CULTURA I FESTES 



    

 
 
SALUTACIÓ 

 

La Primavera ja és aquí…i la nostra Setmana 
Cultural també!!! 

Estem molt contents que un any més podem 
gaudir de una altra Setmana Cultural al nostre 
poble, ARTESA DE LLEIDA.  

Amb tot el nostre apreci i respecte, us hem 
preparat tallers, xerrades, música, esport...i 
moltes coses més!!! 

Esperem que gaudiu d’una molt bona setmana 
i que hi participeu amb tot allò que us pugui 
resultar interessant i us vingui de gust. 

Us hi esperem a tots/es!!! 

Una abraçada 
 

Joan i Yolanda 
Regidors de Cultura 
 

 

 

 

 

 

 



2/4 de 7 de la 

tarda 

 
 

 

 

Conferència del Dr. David 

Bueno i Torrens 
 
"El cervell aprenent: Què ens diu la neurociència s obre l'educació". 
 
Lloc:  Sala Teatre  

Preu:  Anticipada: 3€ fins al dia 16 d’abril 
Taquilla: 5€ 

Per poder assistir a la conferència cal fer prèviament la inscripció 
omplint el següent formulari: 

El codi Qr us porta al formulari. 

 
 
 

 

 

O bé cliqueu en aquest enllaç per anar al formulari: 

https://goo.gl/forms/mcoR6j9dn0yZrsn22 

 
 
Què és la neurociència? La neurociència ens ha permès entendre 
com funciona el cervell en molts aspectes del nostre dia a dia, un 
d’aquests és l’aprenentatge. Les emocions, la motivació, el plaer, la 
curiositat... en el naixement s’introdueixen en el funcionament instintiu 
del nostre cervell i esdevenen fonamentals en qualsevol procés 
d’ensenyament- aprenentatge. 
 
És un científic envoltat de preguntes: Com aprenem? Com pensa un 
adolescent? Quina és la millor edat per començar amb un segon 
idioma? Per què la música, la plàstica i l'educació física són tan 
importants?... 
 

2/4 DE 6 de la tarda 

12 del migdia 

2/4 de 10 del matí 

 

 

 

 

 
Taller amb fruita per a 

nens i nenes 

 

A càrrec del :  ”Taller de lletres ” amb  
la Saray 
Lloc:  Menjador Escola 
Inscripcions a l’Ajuntament  
         

 

 

 

 

 
Festival Escola Música 
Municipal (Dalcroze) 

 

     

Les veus en concert  
Viatge auditiu pel S. XX Els alumnes de cant de l’Escola de Música 
Municipal i els alumnes del Centre Dalcroze de Lleida uneixen les seves 
veus per oferir un concert ben especial. 

 

 

 

 

 

Caminada 
 

A càrrec de:   U.E. Superbé  -  Caminada pels diferents llocs del terme 
d’un recorregut d’uns 12 kms, en acabar hi haurà un petit refrigeri, pels 
caminadors i caminadores.    
Sortida  davant de l’Ajuntament  
 

Diumenge, 28 Abril 

Divendres, 26 d’Abril 

Dissabte, 27 Abril 



6 de la tarda 

5 de la tarda 

5 de la tarda 

 
 

Pel·lícula  

Robin Hood (Entrada Gratuïta) 

Lloc:  Sala Teatre  

  

 

 

 

 

 

Taller de pastissos  

  
 
A càrrec de: Rouyat Ben-Hommane el 
Qarbadani  
 
Lloc:  Menjador escola 

Inscripció a l’Ajuntament fins el dia 24 d’abril.  
 
 
 

 

 

 

 

 
Espectacle amb Fauna Salvatge   

 
A càrrec de: Zoo Pirineus 
Lloc: Sala Teatre 
 
• Zoo ve a casa nostra a 

Artesa de Lleida.  

• Una activitat  perfecta per despertar 
l‘interès del públic assistent. 

• El contacte amb els animals és una 
experiència profunda i deixa un rècord durador. 

Dilluns, 29 Abril 

Dimarts, 30 Abril 
7 de la tarda 

 

• Activitat desenvolupada amb la col·laboració del Departament d e 
Polítiques Mediambientals de GENCAT.  

• S’explica les normes de l’activitat i  començarà l’exhibició de vol. 
Al final de l'exhibició hi ha un torn per fer preguntes. 

• ANIMALS: Mussol banyut / Mussol comú / Òliba / Gamarús / Duc / 
Geneta / Fura / Xot 

 

• Contingut de l’activitat: 

– Observació 
– Caracterització dels sers vius: 
Nutrició, relació i reproducció. 
– Animals del nostre entorn – 
Classificació segons diferents 
criteris observables. 
– Responsabilitat cap els 
animals. 
– Característiques i 
comportaments dels animals per 
adaptar-se al medi. 

     

 

 

Xerrada “conviure amb 
l'esclerosis múltiple”  

 

Lloc:  Sala de plens Ajuntament. 

A càrrec de :  MÒNICA NIEVES, 
directora i neuropsicòloga del 
Centre Neurorehabilitador Miquel  

Martí i Pol de la Fundació Esclerosi 
Múltiple.  

 

 

 

 

 

 



6 de la tarda 

9 a 11del mati 

11 del MATí 

 

 

 

 

 

Spinning  

 

Coordinat per: Artesa Gym 

Lloc: Sala Teatre 

 

Pel·lícula 

Bohemian Rhapsody   

(Entrada Gratuïta) 

Lloc:  Sala Teatre  
 
 
 

 
 

 

 

 

 

Exhibició d’Animals cuidadors 
de persones 

A càrrec de :  l’associació ILERKAN. Per a tots els públics i especialment 

pels nens.  

Lloc:  Escola 

 

L’Associació Ilerkan està formada per un equip multidisciplinari de 
professionals de l’àmbit sanitari, educatiu i social que s’han format com a 
tècnics i experts en Intervencions Assistides amb Animals (IAA), 
concretament amb gossos, treballem sempre en equip i en xarxa. 
 

Dimecres, 1 Maig 

Dijous, 2 de Maig 

2/4 de 7 de la tarda 

8 de la tarda 

2/4 de 8 de la tarda 

8 de la tarda 
Xerrada “Endreça la teva vida 
amb hàbit saludable” 

 
A càrrec de: Professionals Atelier narratiu (duració 1 hora). 

Lloc:  Sala de Plens Ajuntament. 
 
 

 
 

 
Taller de Risoteràpia  
 

A càrrec de : Dúnia Carulla 

Lloc:  Sala de plens de l’Ajuntament 

 
Un taller per desconnectar, on profunditzaràs amb tu mateix i connectaràs amb la 
teva capacitat de sentir i de connectar amb les teves emocions a través de 
l’expressió corporal, música, joc teatral...creant un espai on el riure serà el resultat 
per sentir-te millor. 

 
Concert de l’Intèrpret 

 

Concert de l’Orquestra Simfònica de l’Intèrpret. 

Lloc:  Sala del Teatre 

 
 
Masterclass de Zumba 
 

A càrrec de :  de Josep Rebull 

Lloc: Pavelló 

 

 

 

 

Divendres, 3 Maig 



10 de la nit 

7 de la tarda 

A continuació 

A continuació 

nit 

 

 
 
Berenar Popular  
 

Lloc:  Plaça Albízies 

                                                          
 

 

 

Sortida itinerant de l’obra de 
teatre “WITCHIN”  

 

Desde la plaça Albizies pels carrers del 
Poble 
Kabitha, Kena i Kibby són tres bruixes 
que s’han cansat de ser esclaves de la 
figura autoritària que les oprimeix: 
Makkú, un gat de grans dimensions 
que sempre se’n surt amb la seva.  
 

 
Actuació del Pardal 
Roquer, versió acústica 

Lloc:  Sala teatre 
 
Autor i compositor del nostre himne, "Soc de 
l'Oest".  

 
Actuació musical, pel duet 
format per Gemma Olomí i 
Raquel Herrera  
 
 

Dissabte, 4 Maig 

2/4 de l’1 del migdia  

11 del matí 

2 de la tarda 

 
 

 

 

 

Caramelles - Coral de Juneda 
 

Caramelles en homenatge a Camil Bonet 
 

Carrers del recorregut :  

Inici al c. Gallart:        11:00h. 

Plaça de l’Església:     11:15h.  

Plaça Major:                11:30h. 

c. Sant Ramon:           11:45h.  

c. Hortes:                     12:00h. 

Plaça Albízies:             12:15h. 

Pavelló:                        12:30h. 

 

 

 

Sardanes  
 

Ballada de Sardanes amb la: 

Cobla Contemporània 

Lloc:  Pavelló 
 

 
  Dinar popular   

 
Lloc:  Sala teatre 
 
Per tothom que vulgui compartir el dinar amb 
els sardanistes. 
Per apuntar-se al dinar podeu anar a les 
oficines de LA CAIXA o BBVA pel preu de 11 
euros i recollir el tiquet a les oficines 
municipals, fins el dia 2 de maig. 

 

Diumenge, 5 Maig 



6 de la tarda 

¾ de 5 de la tarda 

 

Rebuda “ULTRA 
CLEAN MARATHON”   

 
Hora :  ¾ de 5 de la tarda 
Lloc: Davant de la Sala del Teatre 
 
 
La segona edició de la “Ultra Clean Marathon” enguany ens passa la 1a 
edició per la nostra població, on ciclistes  faran una ruta circular que 
transcorrerà 700 km per zones d’alt valor paisatgístic i natural de 
Catalunya. 

 

Pel·lícula de cine mut   

A càrrec de:   

Carles Robert, pianista     i    Miquel Àngel Marín , clarinet 

 

 

 

 

Posen música a la pel.lícula “ The Cameraman”  de Buster Keaton 

 

 

 

UNA JOIA DEL CINEMA MUT... DIVERTIDÍSSIMA!! 

L'última pel.lícula muda d'en Buster Keaton és també el primer film que va realitzar 
per a l’MGM. Durant anys, aquesta companyia va fer servir The Cameraman, amb 
tocs de romanticisme i escenes absolutament delirants 
En Luke Shannon és un fotògraf que treballa pels carrers de Nova York acompanyat d’un 
mico petit. S’enamora d’una telefonista d’una companyia de noticiaris cinematogràfics i, 
per estar--‐hi a prop, es converteix en operador de cinema, cercant amb la seva càmera 
una bona notícia. 
Apta per a tots els públics 

Direcció: Edward Sedgwick          Any: 1928 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

                  

AJUNTAMENT ARTESA DE LLEIDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CULTURA I FESTES 



    

 
 
SALUTACIÓ 

 

La Primavera ja és aquí…i la nostra Setmana 
Cultural també!!! 

Estem molt contents que un any més podem 
gaudir de una altra Setmana Cultural al nostre 
poble, ARTESA DE LLEIDA.  

Amb tot el nostre apreci i respecte, us hem 
preparat tallers, xerrades, música, esport...i 
moltes coses més!!! 

Esperem que gaudiu d’una molt bona setmana 
i que hi participeu amb tot allò que us pugui 
resultar interessant i us vingui de gust. 

Us hi esperem a tots/es!!! 

Una abraçada 
 

Joan i Yolanda 
Regidors de Cultura 
 

 

 

 

 

 

 



2/4 de 7 de la 

tarda 

 
 

 

 

Conferència del Dr. David 

Bueno i Torrens 
 
"El cervell aprenent: Què ens diu la neurociència s obre l'educació". 
 
Lloc:  Sala Teatre  

Preu:  Anticipada: 3€ fins al dia 16 d’abril 
Taquilla: 5€ 

Per poder assistir a la conferència cal fer prèviament la inscripció 
omplint el següent formulari: 

El codi Qr us porta al formulari. 

 
 
 

 

 

O bé cliqueu en aquest enllaç per anar al formulari: 

https://goo.gl/forms/mcoR6j9dn0yZrsn22 

 
 
Què és la neurociència? La neurociència ens ha permès entendre 
com funciona el cervell en molts aspectes del nostre dia a dia, un 
d’aquests és l’aprenentatge. Les emocions, la motivació, el plaer, la 
curiositat... en el naixement s’introdueixen en el funcionament instintiu 
del nostre cervell i esdevenen fonamentals en qualsevol procés 
d’ensenyament- aprenentatge. 
 
És un científic envoltat de preguntes: Com aprenem? Com pensa un 
adolescent? Quina és la millor edat per començar amb un segon 
idioma? Per què la música, la plàstica i l'educació física són tan 
importants?... 
 

2/4 DE 6 de la tarda 

12 del migdia 

2/4 de 10 del matí 

 

 

 

 

 
Taller amb fruita per a 

nens i nenes 

 

A càrrec del :  ”Taller de lletres ” amb  
la Saray 
Lloc:  Menjador Escola 
Inscripcions a l’Ajuntament  
         

 

 

 

 

 
Festival Escola Música 
Municipal (Dalcroze) 

 

     

Les veus en concert  
Viatge auditiu pel S. XX Els alumnes de cant de l’Escola de Música 
Municipal i els alumnes del Centre Dalcroze de Lleida uneixen les seves 
veus per oferir un concert ben especial. 

 

 

 

 

 

Caminada 
 

A càrrec de:   U.E. Superbé  -  Caminada pels diferents llocs del terme 
d’un recorregut d’uns 12 kms, en acabar hi haurà un petit refrigeri, pels 
caminadors i caminadores.    
Sortida  davant de l’Ajuntament  
 

Diumenge, 28 Abril 

Divendres, 26 d’Abril 

Dissabte, 27 Abril 



6 de la tarda 

5 de la tarda 

5 de la tarda 

 
 

Pel·lícula  

Robin Hood (Entrada Gratuïta) 

Lloc:  Sala Teatre  

  

 

 

 

 

 

Taller de pastissos  

  
 
A càrrec de: Rouyat Ben-Hommane el 
Qarbadani  
 
Lloc:  Menjador escola 

Inscripció a l’Ajuntament fins el dia 24 d’abril.  
 
 
 

 

 

 

 

 
Espectacle amb Fauna Salvatge   

 
A càrrec de: Zoo Pirineus 
Lloc: Sala Teatre 
 
• Zoo ve a casa nostra a 

Artesa de Lleida.  

• Una activitat  perfecta per despertar 
l‘interès del públic assistent. 

• El contacte amb els animals és una 
experiència profunda i deixa un rècord durador. 

Dilluns, 29 Abril 

Dimarts, 30 Abril 
7 de la tarda 

 

• Activitat desenvolupada amb la col·laboració del Departament d e 
Polítiques Mediambientals de GENCAT.  

• S’explica les normes de l’activitat i  començarà l’exhibició de vol. 
Al final de l'exhibició hi ha un torn per fer preguntes. 

• ANIMALS: Mussol banyut / Mussol comú / Òliba / Gamarús / Duc / 
Geneta / Fura / Xot 

 

• Contingut de l’activitat: 

– Observació 
– Caracterització dels sers vius: 
Nutrició, relació i reproducció. 
– Animals del nostre entorn – 
Classificació segons diferents 
criteris observables. 
– Responsabilitat cap els 
animals. 
– Característiques i 
comportaments dels animals per 
adaptar-se al medi. 

     

 

 

Xerrada “conviure amb 
l'esclerosis múltiple”  

 

Lloc:  Sala de plens Ajuntament. 

A càrrec de :  MÒNICA NIEVES, 
directora i neuropsicòloga del 
Centre Neurorehabilitador Miquel  

Martí i Pol de la Fundació Esclerosi 
Múltiple.  

 

 

 

 

 

 



6 de la tarda 

9 a 11del mati 

11 del MATí 

 

 

 

 

 

Spinning  

 

Coordinat per: Artesa Gym 

Lloc: Sala Teatre 

 

Pel·lícula 

Bohemian Rhapsody   

(Entrada Gratuïta) 

Lloc:  Sala Teatre  
 
 
 

 
 

 

 

 

 

Exhibició d’Animals cuidadors 
de persones 

A càrrec de :  l’associació ILERKAN. Per a tots els públics i especialment 

pels nens.  

Lloc:  Escola 

 

L’Associació Ilerkan està formada per un equip multidisciplinari de 
professionals de l’àmbit sanitari, educatiu i social que s’han format com a 
tècnics i experts en Intervencions Assistides amb Animals (IAA), 
concretament amb gossos, treballem sempre en equip i en xarxa. 
 

Dimecres, 1 Maig 

Dijous, 2 de Maig 

2/4 de 7 de la tarda 

8 de la tarda 

2/4 de 8 de la tarda 

8 de la tarda 
Xerrada “Endreça la teva vida 
amb hàbit saludable” 

 
A càrrec de: Professionals Atelier narratiu (duració 1 hora). 

Lloc:  Sala de Plens Ajuntament. 
 
 

 
 

 
Taller de Risoteràpia  
 

A càrrec de : Dúnia Carulla 

Lloc:  Sala de plens de l’Ajuntament 

 
Un taller per desconnectar, on profunditzaràs amb tu mateix i connectaràs amb la 
teva capacitat de sentir i de connectar amb les teves emocions a través de 
l’expressió corporal, música, joc teatral...creant un espai on el riure serà el resultat 
per sentir-te millor. 

 
Concert de l’Intèrpret 

 

Concert de l’Orquestra Simfònica de l’Intèrpret. 

Lloc:  Sala del Teatre 

 
 
Masterclass de Zumba 
 

A càrrec de :  de Josep Rebull 

Lloc: Pavelló 

 

 

 

 

Divendres, 3 Maig 



10 de la nit 

7 de la tarda 

A continuació 

A continuació 

nit 

 

 
 
Berenar Popular  
 

Lloc:  Plaça Albízies 

                                                          
 

 

 

Sortida itinerant de l’obra de 
teatre “WITCHIN”  

 

Desde la plaça Albizies pels carrers del 
Poble 
Kabitha, Kena i Kibby són tres bruixes 
que s’han cansat de ser esclaves de la 
figura autoritària que les oprimeix: 
Makkú, un gat de grans dimensions 
que sempre se’n surt amb la seva.  
 

 
Actuació del Pardal 
Roquer, versió acústica 

Lloc:  Sala teatre 
 
Autor i compositor del nostre himne, "Soc de 
l'Oest".  

 
Actuació musical, pel duet 
format per Gemma Olomí i 
Raquel Herrera  
 
 

Dissabte, 4 Maig 

2/4 de l’1 del migdia  

11 del matí 

2 de la tarda 

 
 

 

 

 

Caramelles - Coral de Juneda 
 

Caramelles en homenatge a Camil Bonet 
 

Carrers del recorregut :  

Inici al c. Gallart:        11:00h. 

Plaça de l’Església:     11:15h.  

Plaça Major:                11:30h. 

c. Sant Ramon:           11:45h.  

c. Hortes:                     12:00h. 

Plaça Albízies:             12:15h. 

Pavelló:                        12:30h. 

 

 

 

Sardanes  
 

Ballada de Sardanes amb la: 

Cobla Contemporània 

Lloc:  Pavelló 
 

 
  Dinar popular   

 
Lloc:  Sala teatre 
 
Per tothom que vulgui compartir el dinar amb 
els sardanistes. 
Per apuntar-se al dinar podeu anar a les 
oficines de LA CAIXA o BBVA pel preu de 11 
euros i recollir el tiquet a les oficines 
municipals, fins el dia 2 de maig. 

 

Diumenge, 5 Maig 



6 de la tarda 

¾ de 5 de la tarda 

 

Rebuda “ULTRA 
CLEAN MARATHON”   

 
Hora :  ¾ de 5 de la tarda 
Lloc: Davant de la Sala del Teatre 
 
 
La segona edició de la “Ultra Clean Marathon” enguany ens passa la 1a 
edició per la nostra població, on ciclistes  faran una ruta circular que 
transcorrerà 700 km per zones d’alt valor paisatgístic i natural de 
Catalunya. 

 

Pel·lícula de cine mut   

A càrrec de:   

Carles Robert, pianista     i    Miquel Àngel Marín , clarinet 

 

 

 

 

Posen música a la pel.lícula “ The Cameraman”  de Buster Keaton 

 

 

 

UNA JOIA DEL CINEMA MUT... DIVERTIDÍSSIMA!! 

L'última pel.lícula muda d'en Buster Keaton és també el primer film que va realitzar 
per a l’MGM. Durant anys, aquesta companyia va fer servir The Cameraman, amb 
tocs de romanticisme i escenes absolutament delirants 
En Luke Shannon és un fotògraf que treballa pels carrers de Nova York acompanyat d’un 
mico petit. S’enamora d’una telefonista d’una companyia de noticiaris cinematogràfics i, 
per estar--‐hi a prop, es converteix en operador de cinema, cercant amb la seva càmera 
una bona notícia. 
Apta per a tots els públics 

Direcció: Edward Sedgwick          Any: 1928 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

                  

AJUNTAMENT ARTESA DE LLEIDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CULTURA I FESTES 



    

 
 
SALUTACIÓ 

 

La Primavera ja és aquí…i la nostra Setmana 
Cultural també!!! 

Estem molt contents que un any més podem 
gaudir de una altra Setmana Cultural al nostre 
poble, ARTESA DE LLEIDA.  

Amb tot el nostre apreci i respecte, us hem 
preparat tallers, xerrades, música, esport...i 
moltes coses més!!! 

Esperem que gaudiu d’una molt bona setmana 
i que hi participeu amb tot allò que us pugui 
resultar interessant i us vingui de gust. 

Us hi esperem a tots/es!!! 

Una abraçada 
 

Joan i Yolanda 
Regidors de Cultura 
 

 

 

 

 

 

 



2/4 de 7 de la 

tarda 

 
 

 

 

Conferència del Dr. David 

Bueno i Torrens 
 
"El cervell aprenent: Què ens diu la neurociència s obre l'educació". 
 
Lloc:  Sala Teatre  

Preu:  Anticipada: 3€ fins al dia 16 d’abril 
Taquilla: 5€ 

Per poder assistir a la conferència cal fer prèviament la inscripció 
omplint el següent formulari: 

El codi Qr us porta al formulari. 

 
 
 

 

 

O bé cliqueu en aquest enllaç per anar al formulari: 

https://goo.gl/forms/mcoR6j9dn0yZrsn22 

 
 
Què és la neurociència? La neurociència ens ha permès entendre 
com funciona el cervell en molts aspectes del nostre dia a dia, un 
d’aquests és l’aprenentatge. Les emocions, la motivació, el plaer, la 
curiositat... en el naixement s’introdueixen en el funcionament instintiu 
del nostre cervell i esdevenen fonamentals en qualsevol procés 
d’ensenyament- aprenentatge. 
 
És un científic envoltat de preguntes: Com aprenem? Com pensa un 
adolescent? Quina és la millor edat per començar amb un segon 
idioma? Per què la música, la plàstica i l'educació física són tan 
importants?... 
 

2/4 DE 6 de la tarda 

12 del migdia 

2/4 de 10 del matí 

 

 

 

 

 
Taller amb fruita per a 

nens i nenes 

 

A càrrec del :  ”Taller de lletres ” amb  
la Saray 
Lloc:  Menjador Escola 
Inscripcions a l’Ajuntament  
         

 

 

 

 

 
Festival Escola Música 
Municipal (Dalcroze) 

 

     

Les veus en concert  
Viatge auditiu pel S. XX Els alumnes de cant de l’Escola de Música 
Municipal i els alumnes del Centre Dalcroze de Lleida uneixen les seves 
veus per oferir un concert ben especial. 

 

 

 

 

 

Caminada 
 

A càrrec de:   U.E. Superbé  -  Caminada pels diferents llocs del terme 
d’un recorregut d’uns 12 kms, en acabar hi haurà un petit refrigeri, pels 
caminadors i caminadores.    
Sortida  davant de l’Ajuntament  
 

Diumenge, 28 Abril 

Divendres, 26 d’Abril 

Dissabte, 27 Abril 



6 de la tarda 

5 de la tarda 

5 de la tarda 

 
 

Pel·lícula  

Robin Hood (Entrada Gratuïta) 

Lloc:  Sala Teatre  

  

 

 

 

 

 

Taller de pastissos  

  
 
A càrrec de: Rouyat Ben-Hommane el 
Qarbadani  
 
Lloc:  Menjador escola 

Inscripció a l’Ajuntament fins el dia 24 d’abril.  
 
 
 

 

 

 

 

 
Espectacle amb Fauna Salvatge   

 
A càrrec de: Zoo Pirineus 
Lloc: Sala Teatre 
 
• Zoo ve a casa nostra a 

Artesa de Lleida.  

• Una activitat  perfecta per despertar 
l‘interès del públic assistent. 

• El contacte amb els animals és una 
experiència profunda i deixa un rècord durador. 

Dilluns, 29 Abril 

Dimarts, 30 Abril 
7 de la tarda 

 

• Activitat desenvolupada amb la col·laboració del Departament d e 
Polítiques Mediambientals de GENCAT.  

• S’explica les normes de l’activitat i  començarà l’exhibició de vol. 
Al final de l'exhibició hi ha un torn per fer preguntes. 

• ANIMALS: Mussol banyut / Mussol comú / Òliba / Gamarús / Duc / 
Geneta / Fura / Xot 

 

• Contingut de l’activitat: 

– Observació 
– Caracterització dels sers vius: 
Nutrició, relació i reproducció. 
– Animals del nostre entorn – 
Classificació segons diferents 
criteris observables. 
– Responsabilitat cap els 
animals. 
– Característiques i 
comportaments dels animals per 
adaptar-se al medi. 

     

 

 

Xerrada “conviure amb 
l'esclerosis múltiple”  

 

Lloc:  Sala de plens Ajuntament. 

A càrrec de :  MÒNICA NIEVES, 
directora i neuropsicòloga del 
Centre Neurorehabilitador Miquel  

Martí i Pol de la Fundació Esclerosi 
Múltiple.  

 

 

 

 

 

 



6 de la tarda 

9 a 11del mati 

11 del MATí 

 

 

 

 

 

Spinning  

 

Coordinat per: Artesa Gym 

Lloc: Sala Teatre 

 

Pel·lícula 

Bohemian Rhapsody   

(Entrada Gratuïta) 

Lloc:  Sala Teatre  
 
 
 

 
 

 

 

 

 

Exhibició d’Animals cuidadors 
de persones 

A càrrec de :  l’associació ILERKAN. Per a tots els públics i especialment 

pels nens.  

Lloc:  Escola 

 

L’Associació Ilerkan està formada per un equip multidisciplinari de 
professionals de l’àmbit sanitari, educatiu i social que s’han format com a 
tècnics i experts en Intervencions Assistides amb Animals (IAA), 
concretament amb gossos, treballem sempre en equip i en xarxa. 
 

Dimecres, 1 Maig 

Dijous, 2 de Maig 

2/4 de 7 de la tarda 

8 de la tarda 

2/4 de 8 de la tarda 

8 de la tarda 
Xerrada “Endreça la teva vida 
amb hàbit saludable” 

 
A càrrec de: Professionals Atelier narratiu (duració 1 hora). 

Lloc:  Sala de Plens Ajuntament. 
 
 

 
 

 
Taller de Risoteràpia  
 

A càrrec de : Dúnia Carulla 

Lloc:  Sala de plens de l’Ajuntament 

 
Un taller per desconnectar, on profunditzaràs amb tu mateix i connectaràs amb la 
teva capacitat de sentir i de connectar amb les teves emocions a través de 
l’expressió corporal, música, joc teatral...creant un espai on el riure serà el resultat 
per sentir-te millor. 

 
Concert de l’Intèrpret 

 

Concert de l’Orquestra Simfònica de l’Intèrpret. 

Lloc:  Sala del Teatre 

 
 
Masterclass de Zumba 
 

A càrrec de :  de Josep Rebull 

Lloc: Pavelló 

 

 

 

 

Divendres, 3 Maig 



10 de la nit 

7 de la tarda 

A continuació 

A continuació 

nit 

 

 
 
Berenar Popular  
 

Lloc:  Plaça Albízies 

                                                          
 

 

 

Sortida itinerant de l’obra de 
teatre “WITCHIN”  

 

Desde la plaça Albizies pels carrers del 
Poble 
Kabitha, Kena i Kibby són tres bruixes 
que s’han cansat de ser esclaves de la 
figura autoritària que les oprimeix: 
Makkú, un gat de grans dimensions 
que sempre se’n surt amb la seva.  
 

 
Actuació del Pardal 
Roquer, versió acústica 

Lloc:  Sala teatre 
 
Autor i compositor del nostre himne, "Soc de 
l'Oest".  

 
Actuació musical, pel duet 
format per Gemma Olomí i 
Raquel Herrera  
 
 

Dissabte, 4 Maig 

2/4 de l’1 del migdia  

11 del matí 

2 de la tarda 

 
 

 

 

 

Caramelles - Coral de Juneda 
 

Caramelles en homenatge a Camil Bonet 
 

Carrers del recorregut :  

Inici al c. Gallart:        11:00h. 

Plaça de l’Església:     11:15h.  

Plaça Major:                11:30h. 

c. Sant Ramon:           11:45h.  

c. Hortes:                     12:00h. 

Plaça Albízies:             12:15h. 

Pavelló:                        12:30h. 

 

 

 

Sardanes  
 

Ballada de Sardanes amb la: 

Cobla Contemporània 

Lloc:  Pavelló 
 

 
  Dinar popular   

 
Lloc:  Sala teatre 
 
Per tothom que vulgui compartir el dinar amb 
els sardanistes. 
Per apuntar-se al dinar podeu anar a les 
oficines de LA CAIXA o BBVA pel preu de 11 
euros i recollir el tiquet a les oficines 
municipals, fins el dia 2 de maig. 

 

Diumenge, 5 Maig 



6 de la tarda 

¾ de 5 de la tarda 

 

Rebuda “ULTRA 
CLEAN MARATHON”   

 
Hora :  ¾ de 5 de la tarda 
Lloc: Davant de la Sala del Teatre 
 
 
La segona edició de la “Ultra Clean Marathon” enguany ens passa la 1a 
edició per la nostra població, on ciclistes  faran una ruta circular que 
transcorrerà 700 km per zones d’alt valor paisatgístic i natural de 
Catalunya. 

 

Pel·lícula de cine mut   

A càrrec de:   

Carles Robert, pianista     i    Miquel Àngel Marín , clarinet 

 

 

 

 

Posen música a la pel.lícula “ The Cameraman”  de Buster Keaton 

 

 

 

UNA JOIA DEL CINEMA MUT... DIVERTIDÍSSIMA!! 

L'última pel.lícula muda d'en Buster Keaton és també el primer film que va realitzar 
per a l’MGM. Durant anys, aquesta companyia va fer servir The Cameraman, amb 
tocs de romanticisme i escenes absolutament delirants 
En Luke Shannon és un fotògraf que treballa pels carrers de Nova York acompanyat d’un 
mico petit. S’enamora d’una telefonista d’una companyia de noticiaris cinematogràfics i, 
per estar--‐hi a prop, es converteix en operador de cinema, cercant amb la seva càmera 
una bona notícia. 
Apta per a tots els públics 

Direcció: Edward Sedgwick          Any: 1928 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

                  

AJUNTAMENT ARTESA DE LLEIDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CULTURA I FESTES 



    

 
 
SALUTACIÓ 

 

La Primavera ja és aquí…i la nostra Setmana 
Cultural també!!! 

Estem molt contents que un any més podem 
gaudir de una altra Setmana Cultural al nostre 
poble, ARTESA DE LLEIDA.  

Amb tot el nostre apreci i respecte, us hem 
preparat tallers, xerrades, música, esport...i 
moltes coses més!!! 

Esperem que gaudiu d’una molt bona setmana 
i que hi participeu amb tot allò que us pugui 
resultar interessant i us vingui de gust. 

Us hi esperem a tots/es!!! 

Una abraçada 
 

Joan i Yolanda 
Regidors de Cultura 
 

 

 

 

 

 

 



2/4 de 7 de la 

tarda 

 
 

 

 

Conferència del Dr. David 

Bueno i Torrens 
 
"El cervell aprenent: Què ens diu la neurociència s obre l'educació". 
 
Lloc:  Sala Teatre  

Preu:  Anticipada: 3€ fins al dia 16 d’abril 
Taquilla: 5€ 

Per poder assistir a la conferència cal fer prèviament la inscripció 
omplint el següent formulari: 

El codi Qr us porta al formulari. 

 
 
 

 

 

O bé cliqueu en aquest enllaç per anar al formulari: 

https://goo.gl/forms/mcoR6j9dn0yZrsn22 

 
 
Què és la neurociència? La neurociència ens ha permès entendre 
com funciona el cervell en molts aspectes del nostre dia a dia, un 
d’aquests és l’aprenentatge. Les emocions, la motivació, el plaer, la 
curiositat... en el naixement s’introdueixen en el funcionament instintiu 
del nostre cervell i esdevenen fonamentals en qualsevol procés 
d’ensenyament- aprenentatge. 
 
És un científic envoltat de preguntes: Com aprenem? Com pensa un 
adolescent? Quina és la millor edat per començar amb un segon 
idioma? Per què la música, la plàstica i l'educació física són tan 
importants?... 
 

2/4 DE 6 de la tarda 

12 del migdia 

2/4 de 10 del matí 

 

 

 

 

 
Taller amb fruita per a 

nens i nenes 

 

A càrrec del :  ”Taller de lletres ” amb  
la Saray 
Lloc:  Menjador Escola 
Inscripcions a l’Ajuntament  
         

 

 

 

 

 
Festival Escola Música 
Municipal (Dalcroze) 

 

     

Les veus en concert  
Viatge auditiu pel S. XX Els alumnes de cant de l’Escola de Música 
Municipal i els alumnes del Centre Dalcroze de Lleida uneixen les seves 
veus per oferir un concert ben especial. 

 

 

 

 

 

Caminada 
 

A càrrec de:   U.E. Superbé  -  Caminada pels diferents llocs del terme 
d’un recorregut d’uns 12 kms, en acabar hi haurà un petit refrigeri, pels 
caminadors i caminadores.    
Sortida  davant de l’Ajuntament  
 

Diumenge, 28 Abril 

Divendres, 26 d’Abril 

Dissabte, 27 Abril 



6 de la tarda 

5 de la tarda 

5 de la tarda 

 
 

Pel·lícula  

Robin Hood (Entrada Gratuïta) 

Lloc:  Sala Teatre  

  

 

 

 

 

 

Taller de pastissos  

  
 
A càrrec de: Rouyat Ben-Hommane el 
Qarbadani  
 
Lloc:  Menjador escola 

Inscripció a l’Ajuntament fins el dia 24 d’abril.  
 
 
 

 

 

 

 

 
Espectacle amb Fauna Salvatge   

 
A càrrec de: Zoo Pirineus 
Lloc: Sala Teatre 
 
• Zoo ve a casa nostra a 

Artesa de Lleida.  

• Una activitat  perfecta per despertar 
l‘interès del públic assistent. 

• El contacte amb els animals és una 
experiència profunda i deixa un rècord durador. 

Dilluns, 29 Abril 

Dimarts, 30 Abril 
7 de la tarda 

 

• Activitat desenvolupada amb la col·laboració del Departament d e 
Polítiques Mediambientals de GENCAT.  

• S’explica les normes de l’activitat i  començarà l’exhibició de vol. 
Al final de l'exhibició hi ha un torn per fer preguntes. 

• ANIMALS: Mussol banyut / Mussol comú / Òliba / Gamarús / Duc / 
Geneta / Fura / Xot 

 

• Contingut de l’activitat: 

– Observació 
– Caracterització dels sers vius: 
Nutrició, relació i reproducció. 
– Animals del nostre entorn – 
Classificació segons diferents 
criteris observables. 
– Responsabilitat cap els 
animals. 
– Característiques i 
comportaments dels animals per 
adaptar-se al medi. 

     

 

 

Xerrada “conviure amb 
l'esclerosis múltiple”  

 

Lloc:  Sala de plens Ajuntament. 

A càrrec de :  MÒNICA NIEVES, 
directora i neuropsicòloga del 
Centre Neurorehabilitador Miquel  

Martí i Pol de la Fundació Esclerosi 
Múltiple.  

 

 

 

 

 

 



6 de la tarda 

9 a 11del mati 

11 del MATí 

 

 

 

 

 

Spinning  

 

Coordinat per: Artesa Gym 

Lloc: Sala Teatre 

 

Pel·lícula 

Bohemian Rhapsody   

(Entrada Gratuïta) 

Lloc:  Sala Teatre  
 
 
 

 
 

 

 

 

 

Exhibició d’Animals cuidadors 
de persones 

A càrrec de :  l’associació ILERKAN. Per a tots els públics i especialment 

pels nens.  

Lloc:  Escola 

 

L’Associació Ilerkan està formada per un equip multidisciplinari de 
professionals de l’àmbit sanitari, educatiu i social que s’han format com a 
tècnics i experts en Intervencions Assistides amb Animals (IAA), 
concretament amb gossos, treballem sempre en equip i en xarxa. 
 

Dimecres, 1 Maig 

Dijous, 2 de Maig 

2/4 de 7 de la tarda 

8 de la tarda 

2/4 de 8 de la tarda 

8 de la tarda 
Xerrada “Endreça la teva vida 
amb hàbit saludable” 

 
A càrrec de: Professionals Atelier narratiu (duració 1 hora). 

Lloc:  Sala de Plens Ajuntament. 
 
 

 
 

 
Taller de Risoteràpia  
 

A càrrec de : Dúnia Carulla 

Lloc:  Sala de plens de l’Ajuntament 

 
Un taller per desconnectar, on profunditzaràs amb tu mateix i connectaràs amb la 
teva capacitat de sentir i de connectar amb les teves emocions a través de 
l’expressió corporal, música, joc teatral...creant un espai on el riure serà el resultat 
per sentir-te millor. 

 
Concert de l’Intèrpret 

 

Concert de l’Orquestra Simfònica de l’Intèrpret. 

Lloc:  Sala del Teatre 

 
 
Masterclass de Zumba 
 

A càrrec de :  de Josep Rebull 

Lloc: Pavelló 

 

 

 

 

Divendres, 3 Maig 



10 de la nit 

7 de la tarda 

A continuació 

A continuació 

nit 

 

 
 
Berenar Popular  
 

Lloc:  Plaça Albízies 

                                                          
 

 

 

Sortida itinerant de l’obra de 
teatre “WITCHIN”  

 

Desde la plaça Albizies pels carrers del 
Poble 
Kabitha, Kena i Kibby són tres bruixes 
que s’han cansat de ser esclaves de la 
figura autoritària que les oprimeix: 
Makkú, un gat de grans dimensions 
que sempre se’n surt amb la seva.  
 

 
Actuació del Pardal 
Roquer, versió acústica 

Lloc:  Sala teatre 
 
Autor i compositor del nostre himne, "Soc de 
l'Oest".  

 
Actuació musical, pel duet 
format per Gemma Olomí i 
Raquel Herrera  
 
 

Dissabte, 4 Maig 

2/4 de l’1 del migdia  

11 del matí 

2 de la tarda 

 
 

 

 

 

Caramelles - Coral de Juneda 
 

Caramelles en homenatge a Camil Bonet 
 

Carrers del recorregut :  

Inici al c. Gallart:        11:00h. 

Plaça de l’Església:     11:15h.  

Plaça Major:                11:30h. 

c. Sant Ramon:           11:45h.  

c. Hortes:                     12:00h. 

Plaça Albízies:             12:15h. 

Pavelló:                        12:30h. 

 

 

 

Sardanes  
 

Ballada de Sardanes amb la: 

Cobla Contemporània 

Lloc:  Pavelló 
 

 
  Dinar popular   

 
Lloc:  Sala teatre 
 
Per tothom que vulgui compartir el dinar amb 
els sardanistes. 
Per apuntar-se al dinar podeu anar a les 
oficines de LA CAIXA o BBVA pel preu de 11 
euros i recollir el tiquet a les oficines 
municipals, fins el dia 2 de maig. 

 

Diumenge, 5 Maig 



6 de la tarda 

¾ de 5 de la tarda 

 

Rebuda “ULTRA 
CLEAN MARATHON”   

 
Hora :  ¾ de 5 de la tarda 
Lloc: Davant de la Sala del Teatre 
 
 
La segona edició de la “Ultra Clean Marathon” enguany ens passa la 1a 
edició per la nostra població, on ciclistes  faran una ruta circular que 
transcorrerà 700 km per zones d’alt valor paisatgístic i natural de 
Catalunya. 

 

Pel·lícula de cine mut   

A càrrec de:   

Carles Robert, pianista     i    Miquel Àngel Marín , clarinet 

 

 

 

 

Posen música a la pel.lícula “ The Cameraman”  de Buster Keaton 

 

 

 

UNA JOIA DEL CINEMA MUT... DIVERTIDÍSSIMA!! 

L'última pel.lícula muda d'en Buster Keaton és també el primer film que va realitzar 
per a l’MGM. Durant anys, aquesta companyia va fer servir The Cameraman, amb 
tocs de romanticisme i escenes absolutament delirants 
En Luke Shannon és un fotògraf que treballa pels carrers de Nova York acompanyat d’un 
mico petit. S’enamora d’una telefonista d’una companyia de noticiaris cinematogràfics i, 
per estar--‐hi a prop, es converteix en operador de cinema, cercant amb la seva càmera 
una bona notícia. 
Apta per a tots els públics 

Direcció: Edward Sedgwick          Any: 1928 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

                  

AJUNTAMENT ARTESA DE LLEIDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CULTURA I FESTES 



    

 
 
SALUTACIÓ 

 

La Primavera ja és aquí…i la nostra Setmana 
Cultural també!!! 

Estem molt contents que un any més podem 
gaudir de una altra Setmana Cultural al nostre 
poble, ARTESA DE LLEIDA.  

Amb tot el nostre apreci i respecte, us hem 
preparat tallers, xerrades, música, esport...i 
moltes coses més!!! 

Esperem que gaudiu d’una molt bona setmana 
i que hi participeu amb tot allò que us pugui 
resultar interessant i us vingui de gust. 

Us hi esperem a tots/es!!! 

Una abraçada 
 

Joan i Yolanda 
Regidors de Cultura 
 

 

 

 

 

 

 



2/4 de 7 de la 

tarda 

 
 

 

 

Conferència del Dr. David 

Bueno i Torrens 
 
"El cervell aprenent: Què ens diu la neurociència s obre l'educació". 
 
Lloc:  Sala Teatre  

Preu:  Anticipada: 3€ fins al dia 16 d’abril 
Taquilla: 5€ 

Per poder assistir a la conferència cal fer prèviament la inscripció 
omplint el següent formulari: 

El codi Qr us porta al formulari. 

 
 
 

 

 

O bé cliqueu en aquest enllaç per anar al formulari: 

https://goo.gl/forms/mcoR6j9dn0yZrsn22 

 
 
Què és la neurociència? La neurociència ens ha permès entendre 
com funciona el cervell en molts aspectes del nostre dia a dia, un 
d’aquests és l’aprenentatge. Les emocions, la motivació, el plaer, la 
curiositat... en el naixement s’introdueixen en el funcionament instintiu 
del nostre cervell i esdevenen fonamentals en qualsevol procés 
d’ensenyament- aprenentatge. 
 
És un científic envoltat de preguntes: Com aprenem? Com pensa un 
adolescent? Quina és la millor edat per començar amb un segon 
idioma? Per què la música, la plàstica i l'educació física són tan 
importants?... 
 

2/4 DE 6 de la tarda 

12 del migdia 

2/4 de 10 del matí 

 

 

 

 

 
Taller amb fruita per a 

nens i nenes 

 

A càrrec del :  ”Taller de lletres ” amb  
la Saray 
Lloc:  Menjador Escola 
Inscripcions a l’Ajuntament  
         

 

 

 

 

 
Festival Escola Música 
Municipal (Dalcroze) 

 

     

Les veus en concert  
Viatge auditiu pel S. XX Els alumnes de cant de l’Escola de Música 
Municipal i els alumnes del Centre Dalcroze de Lleida uneixen les seves 
veus per oferir un concert ben especial. 

 

 

 

 

 

Caminada 
 

A càrrec de:   U.E. Superbé  -  Caminada pels diferents llocs del terme 
d’un recorregut d’uns 12 kms, en acabar hi haurà un petit refrigeri, pels 
caminadors i caminadores.    
Sortida  davant de l’Ajuntament  
 

Diumenge, 28 Abril 

Divendres, 26 d’Abril 

Dissabte, 27 Abril 



6 de la tarda 

5 de la tarda 

5 de la tarda 

 
 

Pel·lícula  

Robin Hood (Entrada Gratuïta) 

Lloc:  Sala Teatre  

  

 

 

 

 

 

Taller de pastissos  

  
 
A càrrec de: Rouyat Ben-Hommane el 
Qarbadani  
 
Lloc:  Menjador escola 

Inscripció a l’Ajuntament fins el dia 24 d’abril.  
 
 
 

 

 

 

 

 
Espectacle amb Fauna Salvatge   

 
A càrrec de: Zoo Pirineus 
Lloc: Sala Teatre 
 
• Zoo ve a casa nostra a 

Artesa de Lleida.  

• Una activitat  perfecta per despertar 
l‘interès del públic assistent. 

• El contacte amb els animals és una 
experiència profunda i deixa un rècord durador. 

Dilluns, 29 Abril 

Dimarts, 30 Abril 
7 de la tarda 

 

• Activitat desenvolupada amb la col·laboració del Departament d e 
Polítiques Mediambientals de GENCAT.  

• S’explica les normes de l’activitat i  començarà l’exhibició de vol. 
Al final de l'exhibició hi ha un torn per fer preguntes. 

• ANIMALS: Mussol banyut / Mussol comú / Òliba / Gamarús / Duc / 
Geneta / Fura / Xot 

 

• Contingut de l’activitat: 

– Observació 
– Caracterització dels sers vius: 
Nutrició, relació i reproducció. 
– Animals del nostre entorn – 
Classificació segons diferents 
criteris observables. 
– Responsabilitat cap els 
animals. 
– Característiques i 
comportaments dels animals per 
adaptar-se al medi. 

     

 

 

Xerrada “conviure amb 
l'esclerosis múltiple”  

 

Lloc:  Sala de plens Ajuntament. 

A càrrec de :  MÒNICA NIEVES, 
directora i neuropsicòloga del 
Centre Neurorehabilitador Miquel  

Martí i Pol de la Fundació Esclerosi 
Múltiple.  

 

 

 

 

 

 



6 de la tarda 

9 a 11del mati 

11 del MATí 

 

 

 

 

 

Spinning  

 

Coordinat per: Artesa Gym 

Lloc: Sala Teatre 

 

Pel·lícula 

Bohemian Rhapsody   

(Entrada Gratuïta) 

Lloc:  Sala Teatre  
 
 
 

 
 

 

 

 

 

Exhibició d’Animals cuidadors 
de persones 

A càrrec de :  l’associació ILERKAN. Per a tots els públics i especialment 

pels nens.  

Lloc:  Escola 

 

L’Associació Ilerkan està formada per un equip multidisciplinari de 
professionals de l’àmbit sanitari, educatiu i social que s’han format com a 
tècnics i experts en Intervencions Assistides amb Animals (IAA), 
concretament amb gossos, treballem sempre en equip i en xarxa. 
 

Dimecres, 1 Maig 

Dijous, 2 de Maig 

2/4 de 7 de la tarda 

8 de la tarda 

2/4 de 8 de la tarda 

8 de la tarda 
Xerrada “Endreça la teva vida 
amb hàbit saludable” 

 
A càrrec de: Professionals Atelier narratiu (duració 1 hora). 

Lloc:  Sala de Plens Ajuntament. 
 
 

 
 

 
Taller de Risoteràpia  
 

A càrrec de : Dúnia Carulla 

Lloc:  Sala de plens de l’Ajuntament 

 
Un taller per desconnectar, on profunditzaràs amb tu mateix i connectaràs amb la 
teva capacitat de sentir i de connectar amb les teves emocions a través de 
l’expressió corporal, música, joc teatral...creant un espai on el riure serà el resultat 
per sentir-te millor. 

 
Concert de l’Intèrpret 

 

Concert de l’Orquestra Simfònica de l’Intèrpret. 

Lloc:  Sala del Teatre 

 
 
Masterclass de Zumba 
 

A càrrec de :  de Josep Rebull 

Lloc: Pavelló 

 

 

 

 

Divendres, 3 Maig 



10 de la nit 

7 de la tarda 

A continuació 

A continuació 

nit 

 

 
 
Berenar Popular  
 

Lloc:  Plaça Albízies 

                                                          
 

 

 

Sortida itinerant de l’obra de 
teatre “WITCHIN”  

 

Desde la plaça Albizies pels carrers del 
Poble 
Kabitha, Kena i Kibby són tres bruixes 
que s’han cansat de ser esclaves de la 
figura autoritària que les oprimeix: 
Makkú, un gat de grans dimensions 
que sempre se’n surt amb la seva.  
 

 
Actuació del Pardal 
Roquer, versió acústica 

Lloc:  Sala teatre 
 
Autor i compositor del nostre himne, "Soc de 
l'Oest".  

 
Actuació musical, pel duet 
format per Gemma Olomí i 
Raquel Herrera  
 
 

Dissabte, 4 Maig 

2/4 de l’1 del migdia  

11 del matí 

2 de la tarda 

 
 

 

 

 

Caramelles - Coral de Juneda 
 

Caramelles en homenatge a Camil Bonet 
 

Carrers del recorregut :  

Inici al c. Gallart:        11:00h. 

Plaça de l’Església:     11:15h.  

Plaça Major:                11:30h. 

c. Sant Ramon:           11:45h.  

c. Hortes:                     12:00h. 

Plaça Albízies:             12:15h. 

Pavelló:                        12:30h. 

 

 

 

Sardanes  
 

Ballada de Sardanes amb la: 

Cobla Contemporània 

Lloc:  Pavelló 
 

 
  Dinar popular   

 
Lloc:  Sala teatre 
 
Per tothom que vulgui compartir el dinar amb 
els sardanistes. 
Per apuntar-se al dinar podeu anar a les 
oficines de LA CAIXA o BBVA pel preu de 11 
euros i recollir el tiquet a les oficines 
municipals, fins el dia 2 de maig. 

 

Diumenge, 5 Maig 



6 de la tarda 

¾ de 5 de la tarda 

 

Rebuda “ULTRA 
CLEAN MARATHON”   

 
Hora :  ¾ de 5 de la tarda 
Lloc: Davant de la Sala del Teatre 
 
 
La segona edició de la “Ultra Clean Marathon” enguany ens passa la 1a 
edició per la nostra població, on ciclistes  faran una ruta circular que 
transcorrerà 700 km per zones d’alt valor paisatgístic i natural de 
Catalunya. 

 

Pel·lícula de cine mut   

A càrrec de:   

Carles Robert, pianista     i    Miquel Àngel Marín , clarinet 

 

 

 

 

Posen música a la pel.lícula “ The Cameraman”  de Buster Keaton 

 

 

 

UNA JOIA DEL CINEMA MUT... DIVERTIDÍSSIMA!! 

L'última pel.lícula muda d'en Buster Keaton és també el primer film que va realitzar 
per a l’MGM. Durant anys, aquesta companyia va fer servir The Cameraman, amb 
tocs de romanticisme i escenes absolutament delirants 
En Luke Shannon és un fotògraf que treballa pels carrers de Nova York acompanyat d’un 
mico petit. S’enamora d’una telefonista d’una companyia de noticiaris cinematogràfics i, 
per estar--‐hi a prop, es converteix en operador de cinema, cercant amb la seva càmera 
una bona notícia. 
Apta per a tots els públics 

Direcció: Edward Sedgwick          Any: 1928 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

                  

AJUNTAMENT ARTESA DE LLEIDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CULTURA I FESTES 



    

 
 
SALUTACIÓ 

 

La Primavera ja és aquí…i la nostra Setmana 
Cultural també!!! 

Estem molt contents que un any més podem 
gaudir de una altra Setmana Cultural al nostre 
poble, ARTESA DE LLEIDA.  

Amb tot el nostre apreci i respecte, us hem 
preparat tallers, xerrades, música, esport...i 
moltes coses més!!! 

Esperem que gaudiu d’una molt bona setmana 
i que hi participeu amb tot allò que us pugui 
resultar interessant i us vingui de gust. 

Us hi esperem a tots/es!!! 

Una abraçada 
 

Joan i Yolanda 
Regidors de Cultura 
 

 

 

 

 

 

 



2/4 de 7 de la 

tarda 

 
 

 

 

Conferència del Dr. David 

Bueno i Torrens 
 
"El cervell aprenent: Què ens diu la neurociència s obre l'educació". 
 
Lloc:  Sala Teatre  

Preu:  Anticipada: 3€ fins al dia 16 d’abril 
Taquilla: 5€ 

Per poder assistir a la conferència cal fer prèviament la inscripció 
omplint el següent formulari: 

El codi Qr us porta al formulari. 

 
 
 

 

 

O bé cliqueu en aquest enllaç per anar al formulari: 

https://goo.gl/forms/mcoR6j9dn0yZrsn22 

 
 
Què és la neurociència? La neurociència ens ha permès entendre 
com funciona el cervell en molts aspectes del nostre dia a dia, un 
d’aquests és l’aprenentatge. Les emocions, la motivació, el plaer, la 
curiositat... en el naixement s’introdueixen en el funcionament instintiu 
del nostre cervell i esdevenen fonamentals en qualsevol procés 
d’ensenyament- aprenentatge. 
 
És un científic envoltat de preguntes: Com aprenem? Com pensa un 
adolescent? Quina és la millor edat per començar amb un segon 
idioma? Per què la música, la plàstica i l'educació física són tan 
importants?... 
 

2/4 DE 6 de la tarda 

12 del migdia 

2/4 de 10 del matí 

 

 

 

 

 
Taller amb fruita per a 

nens i nenes 

 

A càrrec del :  ”Taller de lletres ” amb  
la Saray 
Lloc:  Menjador Escola 
Inscripcions a l’Ajuntament  
         

 

 

 

 

 
Festival Escola Música 
Municipal (Dalcroze) 

 

     

Les veus en concert  
Viatge auditiu pel S. XX Els alumnes de cant de l’Escola de Música 
Municipal i els alumnes del Centre Dalcroze de Lleida uneixen les seves 
veus per oferir un concert ben especial. 

 

 

 

 

 

Caminada 
 

A càrrec de:   U.E. Superbé  -  Caminada pels diferents llocs del terme 
d’un recorregut d’uns 12 kms, en acabar hi haurà un petit refrigeri, pels 
caminadors i caminadores.    
Sortida  davant de l’Ajuntament  
 

Diumenge, 28 Abril 

Divendres, 26 d’Abril 

Dissabte, 27 Abril 



6 de la tarda 

5 de la tarda 

5 de la tarda 

 
 

Pel·lícula  

Robin Hood (Entrada Gratuïta) 

Lloc:  Sala Teatre  

  

 

 

 

 

 

Taller de pastissos  

  
 
A càrrec de: Rouyat Ben-Hommane el 
Qarbadani  
 
Lloc:  Menjador escola 

Inscripció a l’Ajuntament fins el dia 24 d’abril.  
 
 
 

 

 

 

 

 
Espectacle amb Fauna Salvatge   

 
A càrrec de: Zoo Pirineus 
Lloc: Sala Teatre 
 
• Zoo ve a casa nostra a 

Artesa de Lleida.  

• Una activitat  perfecta per despertar 
l‘interès del públic assistent. 

• El contacte amb els animals és una 
experiència profunda i deixa un rècord durador. 

Dilluns, 29 Abril 

Dimarts, 30 Abril 
7 de la tarda 

 

• Activitat desenvolupada amb la col·laboració del Departament d e 
Polítiques Mediambientals de GENCAT.  

• S’explica les normes de l’activitat i  començarà l’exhibició de vol. 
Al final de l'exhibició hi ha un torn per fer preguntes. 

• ANIMALS: Mussol banyut / Mussol comú / Òliba / Gamarús / Duc / 
Geneta / Fura / Xot 

 

• Contingut de l’activitat: 

– Observació 
– Caracterització dels sers vius: 
Nutrició, relació i reproducció. 
– Animals del nostre entorn – 
Classificació segons diferents 
criteris observables. 
– Responsabilitat cap els 
animals. 
– Característiques i 
comportaments dels animals per 
adaptar-se al medi. 

     

 

 

Xerrada “conviure amb 
l'esclerosis múltiple”  

 

Lloc:  Sala de plens Ajuntament. 

A càrrec de :  MÒNICA NIEVES, 
directora i neuropsicòloga del 
Centre Neurorehabilitador Miquel  

Martí i Pol de la Fundació Esclerosi 
Múltiple.  

 

 

 

 

 

 



6 de la tarda 

9 a 11del mati 

11 del MATí 

 

 

 

 

 

Spinning  

 

Coordinat per: Artesa Gym 

Lloc: Sala Teatre 

 

Pel·lícula 

Bohemian Rhapsody   

(Entrada Gratuïta) 

Lloc:  Sala Teatre  
 
 
 

 
 

 

 

 

 

Exhibició d’Animals cuidadors 
de persones 

A càrrec de :  l’associació ILERKAN. Per a tots els públics i especialment 

pels nens.  

Lloc:  Escola 

 

L’Associació Ilerkan està formada per un equip multidisciplinari de 
professionals de l’àmbit sanitari, educatiu i social que s’han format com a 
tècnics i experts en Intervencions Assistides amb Animals (IAA), 
concretament amb gossos, treballem sempre en equip i en xarxa. 
 

Dimecres, 1 Maig 

Dijous, 2 de Maig 

2/4 de 7 de la tarda 

8 de la tarda 

2/4 de 8 de la tarda 

8 de la tarda 
Xerrada “Endreça la teva vida 
amb hàbit saludable” 

 
A càrrec de: Professionals Atelier narratiu (duració 1 hora). 

Lloc:  Sala de Plens Ajuntament. 
 
 

 
 

 
Taller de Risoteràpia  
 

A càrrec de : Dúnia Carulla 

Lloc:  Sala de plens de l’Ajuntament 

 
Un taller per desconnectar, on profunditzaràs amb tu mateix i connectaràs amb la 
teva capacitat de sentir i de connectar amb les teves emocions a través de 
l’expressió corporal, música, joc teatral...creant un espai on el riure serà el resultat 
per sentir-te millor. 

 
Concert de l’Intèrpret 

 

Concert de l’Orquestra Simfònica de l’Intèrpret. 

Lloc:  Sala del Teatre 

 
 
Masterclass de Zumba 
 

A càrrec de :  de Josep Rebull 

Lloc: Pavelló 

 

 

 

 

Divendres, 3 Maig 



10 de la nit 

7 de la tarda 

A continuació 

A continuació 

nit 

 

 
 
Berenar Popular  
 

Lloc:  Plaça Albízies 

                                                          
 

 

 

Sortida itinerant de l’obra de 
teatre “WITCHIN”  

 

Desde la plaça Albizies pels carrers del 
Poble 
Kabitha, Kena i Kibby són tres bruixes 
que s’han cansat de ser esclaves de la 
figura autoritària que les oprimeix: 
Makkú, un gat de grans dimensions 
que sempre se’n surt amb la seva.  
 

 
Actuació del Pardal 
Roquer, versió acústica 

Lloc:  Sala teatre 
 
Autor i compositor del nostre himne, "Soc de 
l'Oest".  

 
Actuació musical, pel duet 
format per Gemma Olomí i 
Raquel Herrera  
 
 

Dissabte, 4 Maig 

2/4 de l’1 del migdia  

11 del matí 

2 de la tarda 

 
 

 

 

 

Caramelles - Coral de Juneda 
 

Caramelles en homenatge a Camil Bonet 
 

Carrers del recorregut :  

Inici al c. Gallart:        11:00h. 

Plaça de l’Església:     11:15h.  

Plaça Major:                11:30h. 

c. Sant Ramon:           11:45h.  

c. Hortes:                     12:00h. 

Plaça Albízies:             12:15h. 

Pavelló:                        12:30h. 

 

 

 

Sardanes  
 

Ballada de Sardanes amb la: 

Cobla Contemporània 

Lloc:  Pavelló 
 

 
  Dinar popular   

 
Lloc:  Sala teatre 
 
Per tothom que vulgui compartir el dinar amb 
els sardanistes. 
Per apuntar-se al dinar podeu anar a les 
oficines de LA CAIXA o BBVA pel preu de 11 
euros i recollir el tiquet a les oficines 
municipals, fins el dia 2 de maig. 

 

Diumenge, 5 Maig 



6 de la tarda 

¾ de 5 de la tarda 

 

Rebuda “ULTRA 
CLEAN MARATHON”   

 
Hora :  ¾ de 5 de la tarda 
Lloc: Davant de la Sala del Teatre 
 
 
La segona edició de la “Ultra Clean Marathon” enguany ens passa la 1a 
edició per la nostra població, on ciclistes  faran una ruta circular que 
transcorrerà 700 km per zones d’alt valor paisatgístic i natural de 
Catalunya. 

 

Pel·lícula de cine mut   

A càrrec de:   

Carles Robert, pianista     i    Miquel Àngel Marín , clarinet 

 

 

 

 

Posen música a la pel.lícula “ The Cameraman”  de Buster Keaton 

 

 

 

UNA JOIA DEL CINEMA MUT... DIVERTIDÍSSIMA!! 

L'última pel.lícula muda d'en Buster Keaton és també el primer film que va realitzar 
per a l’MGM. Durant anys, aquesta companyia va fer servir The Cameraman, amb 
tocs de romanticisme i escenes absolutament delirants 
En Luke Shannon és un fotògraf que treballa pels carrers de Nova York acompanyat d’un 
mico petit. S’enamora d’una telefonista d’una companyia de noticiaris cinematogràfics i, 
per estar--‐hi a prop, es converteix en operador de cinema, cercant amb la seva càmera 
una bona notícia. 
Apta per a tots els públics 

Direcció: Edward Sedgwick          Any: 1928 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

                  

AJUNTAMENT ARTESA DE LLEIDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CULTURA I FESTES 



    

 
 
SALUTACIÓ 

 

La Primavera ja és aquí…i la nostra Setmana 
Cultural també!!! 

Estem molt contents que un any més podem 
gaudir de una altra Setmana Cultural al nostre 
poble, ARTESA DE LLEIDA.  

Amb tot el nostre apreci i respecte, us hem 
preparat tallers, xerrades, música, esport...i 
moltes coses més!!! 

Esperem que gaudiu d’una molt bona setmana 
i que hi participeu amb tot allò que us pugui 
resultar interessant i us vingui de gust. 

Us hi esperem a tots/es!!! 

Una abraçada 
 

Joan i Yolanda 
Regidors de Cultura 
 

 

 

 

 

 

 



2/4 de 7 de la 

tarda 

 
 

 

 

Conferència del Dr. David 

Bueno i Torrens 
 
"El cervell aprenent: Què ens diu la neurociència s obre l'educació". 
 
Lloc:  Sala Teatre  

Preu:  Anticipada: 3€ fins al dia 16 d’abril 
Taquilla: 5€ 

Per poder assistir a la conferència cal fer prèviament la inscripció 
omplint el següent formulari: 

El codi Qr us porta al formulari. 

 
 
 

 

 

O bé cliqueu en aquest enllaç per anar al formulari: 

https://goo.gl/forms/mcoR6j9dn0yZrsn22 

 
 
Què és la neurociència? La neurociència ens ha permès entendre 
com funciona el cervell en molts aspectes del nostre dia a dia, un 
d’aquests és l’aprenentatge. Les emocions, la motivació, el plaer, la 
curiositat... en el naixement s’introdueixen en el funcionament instintiu 
del nostre cervell i esdevenen fonamentals en qualsevol procés 
d’ensenyament- aprenentatge. 
 
És un científic envoltat de preguntes: Com aprenem? Com pensa un 
adolescent? Quina és la millor edat per començar amb un segon 
idioma? Per què la música, la plàstica i l'educació física són tan 
importants?... 
 

2/4 DE 6 de la tarda 

12 del migdia 

2/4 de 10 del matí 

 

 

 

 

 
Taller amb fruita per a 

nens i nenes 

 

A càrrec del :  ”Taller de lletres ” amb  
la Saray 
Lloc:  Menjador Escola 
Inscripcions a l’Ajuntament  
         

 

 

 

 

 
Festival Escola Música 
Municipal (Dalcroze) 

 

     

Les veus en concert  
Viatge auditiu pel S. XX Els alumnes de cant de l’Escola de Música 
Municipal i els alumnes del Centre Dalcroze de Lleida uneixen les seves 
veus per oferir un concert ben especial. 

 

 

 

 

 

Caminada 
 

A càrrec de:   U.E. Superbé  -  Caminada pels diferents llocs del terme 
d’un recorregut d’uns 12 kms, en acabar hi haurà un petit refrigeri, pels 
caminadors i caminadores.    
Sortida  davant de l’Ajuntament  
 

Diumenge, 28 Abril 

Divendres, 26 d’Abril 

Dissabte, 27 Abril 



6 de la tarda 

5 de la tarda 

5 de la tarda 

 
 

Pel·lícula  

Robin Hood (Entrada Gratuïta) 

Lloc:  Sala Teatre  

  

 

 

 

 

 

Taller de pastissos  

  
 
A càrrec de: Rouyat Ben-Hommane el 
Qarbadani  
 
Lloc:  Menjador escola 

Inscripció a l’Ajuntament fins el dia 24 d’abril.  
 
 
 

 

 

 

 

 
Espectacle amb Fauna Salvatge   

 
A càrrec de: Zoo Pirineus 
Lloc: Sala Teatre 
 
• Zoo ve a casa nostra a 

Artesa de Lleida.  

• Una activitat  perfecta per despertar 
l‘interès del públic assistent. 

• El contacte amb els animals és una 
experiència profunda i deixa un rècord durador. 

Dilluns, 29 Abril 

Dimarts, 30 Abril 
7 de la tarda 

 

• Activitat desenvolupada amb la col·laboració del Departament d e 
Polítiques Mediambientals de GENCAT.  

• S’explica les normes de l’activitat i  començarà l’exhibició de vol. 
Al final de l'exhibició hi ha un torn per fer preguntes. 

• ANIMALS: Mussol banyut / Mussol comú / Òliba / Gamarús / Duc / 
Geneta / Fura / Xot 

 

• Contingut de l’activitat: 

– Observació 
– Caracterització dels sers vius: 
Nutrició, relació i reproducció. 
– Animals del nostre entorn – 
Classificació segons diferents 
criteris observables. 
– Responsabilitat cap els 
animals. 
– Característiques i 
comportaments dels animals per 
adaptar-se al medi. 

     

 

 

Xerrada “conviure amb 
l'esclerosis múltiple”  

 

Lloc:  Sala de plens Ajuntament. 

A càrrec de :  MÒNICA NIEVES, 
directora i neuropsicòloga del 
Centre Neurorehabilitador Miquel  

Martí i Pol de la Fundació Esclerosi 
Múltiple.  

 

 

 

 

 

 



6 de la tarda 

9 a 11del mati 

11 del MATí 

 

 

 

 

 

Spinning  

 

Coordinat per: Artesa Gym 

Lloc: Sala Teatre 

 

Pel·lícula 

Bohemian Rhapsody   

(Entrada Gratuïta) 

Lloc:  Sala Teatre  
 
 
 

 
 

 

 

 

 

Exhibició d’Animals cuidadors 
de persones 

A càrrec de :  l’associació ILERKAN. Per a tots els públics i especialment 

pels nens.  

Lloc:  Escola 

 

L’Associació Ilerkan està formada per un equip multidisciplinari de 
professionals de l’àmbit sanitari, educatiu i social que s’han format com a 
tècnics i experts en Intervencions Assistides amb Animals (IAA), 
concretament amb gossos, treballem sempre en equip i en xarxa. 
 

Dimecres, 1 Maig 

Dijous, 2 de Maig 

2/4 de 7 de la tarda 

8 de la tarda 

2/4 de 8 de la tarda 

8 de la tarda 
Xerrada “Endreça la teva vida 
amb hàbit saludable” 

 
A càrrec de: Professionals Atelier narratiu (duració 1 hora). 

Lloc:  Sala de Plens Ajuntament. 
 
 

 
 

 
Taller de Risoteràpia  
 

A càrrec de : Dúnia Carulla 

Lloc:  Sala de plens de l’Ajuntament 

 
Un taller per desconnectar, on profunditzaràs amb tu mateix i connectaràs amb la 
teva capacitat de sentir i de connectar amb les teves emocions a través de 
l’expressió corporal, música, joc teatral...creant un espai on el riure serà el resultat 
per sentir-te millor. 

 
Concert de l’Intèrpret 

 

Concert de l’Orquestra Simfònica de l’Intèrpret. 

Lloc:  Sala del Teatre 

 
 
Masterclass de Zumba 
 

A càrrec de :  de Josep Rebull 

Lloc: Pavelló 

 

 

 

 

Divendres, 3 Maig 



10 de la nit 

7 de la tarda 

A continuació 

A continuació 

nit 

 

 
 
Berenar Popular  
 

Lloc:  Plaça Albízies 

                                                          
 

 

 

Sortida itinerant de l’obra de 
teatre “WITCHIN”  

 

Desde la plaça Albizies pels carrers del 
Poble 
Kabitha, Kena i Kibby són tres bruixes 
que s’han cansat de ser esclaves de la 
figura autoritària que les oprimeix: 
Makkú, un gat de grans dimensions 
que sempre se’n surt amb la seva.  
 

 
Actuació del Pardal 
Roquer, versió acústica 

Lloc:  Sala teatre 
 
Autor i compositor del nostre himne, "Soc de 
l'Oest".  

 
Actuació musical, pel duet 
format per Gemma Olomí i 
Raquel Herrera  
 
 

Dissabte, 4 Maig 

2/4 de l’1 del migdia  

11 del matí 

2 de la tarda 

 
 

 

 

 

Caramelles - Coral de Juneda 
 

Caramelles en homenatge a Camil Bonet 
 

Carrers del recorregut :  

Inici al c. Gallart:        11:00h. 

Plaça de l’Església:     11:15h.  

Plaça Major:                11:30h. 

c. Sant Ramon:           11:45h.  

c. Hortes:                     12:00h. 

Plaça Albízies:             12:15h. 

Pavelló:                        12:30h. 

 

 

 

Sardanes  
 

Ballada de Sardanes amb la: 

Cobla Contemporània 

Lloc:  Pavelló 
 

 
  Dinar popular   

 
Lloc:  Sala teatre 
 
Per tothom que vulgui compartir el dinar amb 
els sardanistes. 
Per apuntar-se al dinar podeu anar a les 
oficines de LA CAIXA o BBVA pel preu de 11 
euros i recollir el tiquet a les oficines 
municipals, fins el dia 2 de maig. 

 

Diumenge, 5 Maig 



6 de la tarda 

¾ de 5 de la tarda 

 

Rebuda “ULTRA 
CLEAN MARATHON”   

 
Hora :  ¾ de 5 de la tarda 
Lloc: Davant de la Sala del Teatre 
 
 
La segona edició de la “Ultra Clean Marathon” enguany ens passa la 1a 
edició per la nostra població, on ciclistes  faran una ruta circular que 
transcorrerà 700 km per zones d’alt valor paisatgístic i natural de 
Catalunya. 

 

Pel·lícula de cine mut   

A càrrec de:   

Carles Robert, pianista     i    Miquel Àngel Marín , clarinet 

 

 

 

 

Posen música a la pel.lícula “ The Cameraman”  de Buster Keaton 

 

 

 

UNA JOIA DEL CINEMA MUT... DIVERTIDÍSSIMA!! 

L'última pel.lícula muda d'en Buster Keaton és també el primer film que va realitzar 
per a l’MGM. Durant anys, aquesta companyia va fer servir The Cameraman, amb 
tocs de romanticisme i escenes absolutament delirants 
En Luke Shannon és un fotògraf que treballa pels carrers de Nova York acompanyat d’un 
mico petit. S’enamora d’una telefonista d’una companyia de noticiaris cinematogràfics i, 
per estar--‐hi a prop, es converteix en operador de cinema, cercant amb la seva càmera 
una bona notícia. 
Apta per a tots els públics 

Direcció: Edward Sedgwick          Any: 1928 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

                  

AJUNTAMENT ARTESA DE LLEIDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CULTURA I FESTES 



    

 
 
SALUTACIÓ 

 

La Primavera ja és aquí…i la nostra Setmana 
Cultural també!!! 

Estem molt contents que un any més podem 
gaudir de una altra Setmana Cultural al nostre 
poble, ARTESA DE LLEIDA.  

Amb tot el nostre apreci i respecte, us hem 
preparat tallers, xerrades, música, esport...i 
moltes coses més!!! 

Esperem que gaudiu d’una molt bona setmana 
i que hi participeu amb tot allò que us pugui 
resultar interessant i us vingui de gust. 

Us hi esperem a tots/es!!! 

Una abraçada 
 

Joan i Yolanda 
Regidors de Cultura 
 

 

 

 

 

 

 



2/4 de 7 de la 

tarda 

 
 

 

 

Conferència del Dr. David 

Bueno i Torrens 
 
"El cervell aprenent: Què ens diu la neurociència s obre l'educació". 
 
Lloc:  Sala Teatre  

Preu:  Anticipada: 3€ fins al dia 16 d’abril 
Taquilla: 5€ 

Per poder assistir a la conferència cal fer prèviament la inscripció 
omplint el següent formulari: 

El codi Qr us porta al formulari. 

 
 
 

 

 

O bé cliqueu en aquest enllaç per anar al formulari: 

https://goo.gl/forms/mcoR6j9dn0yZrsn22 

 
 
Què és la neurociència? La neurociència ens ha permès entendre 
com funciona el cervell en molts aspectes del nostre dia a dia, un 
d’aquests és l’aprenentatge. Les emocions, la motivació, el plaer, la 
curiositat... en el naixement s’introdueixen en el funcionament instintiu 
del nostre cervell i esdevenen fonamentals en qualsevol procés 
d’ensenyament- aprenentatge. 
 
És un científic envoltat de preguntes: Com aprenem? Com pensa un 
adolescent? Quina és la millor edat per començar amb un segon 
idioma? Per què la música, la plàstica i l'educació física són tan 
importants?... 
 

2/4 DE 6 de la tarda 

12 del migdia 

2/4 de 10 del matí 

 

 

 

 

 
Taller amb fruita per a 

nens i nenes 

 

A càrrec del :  ”Taller de lletres ” amb  
la Saray 
Lloc:  Menjador Escola 
Inscripcions a l’Ajuntament  
         

 

 

 

 

 
Festival Escola Música 
Municipal (Dalcroze) 

 

     

Les veus en concert  
Viatge auditiu pel S. XX Els alumnes de cant de l’Escola de Música 
Municipal i els alumnes del Centre Dalcroze de Lleida uneixen les seves 
veus per oferir un concert ben especial. 

 

 

 

 

 

Caminada 
 

A càrrec de:   U.E. Superbé  -  Caminada pels diferents llocs del terme 
d’un recorregut d’uns 12 kms, en acabar hi haurà un petit refrigeri, pels 
caminadors i caminadores.    
Sortida  davant de l’Ajuntament  
 

Diumenge, 28 Abril 

Divendres, 26 d’Abril 

Dissabte, 27 Abril 



6 de la tarda 

5 de la tarda 

5 de la tarda 

 
 

Pel·lícula  

Robin Hood (Entrada Gratuïta) 

Lloc:  Sala Teatre  

  

 

 

 

 

 

Taller de pastissos  

  
 
A càrrec de: Rouyat Ben-Hommane el 
Qarbadani  
 
Lloc:  Menjador escola 

Inscripció a l’Ajuntament fins el dia 24 d’abril.  
 
 
 

 

 

 

 

 
Espectacle amb Fauna Salvatge   

 
A càrrec de: Zoo Pirineus 
Lloc: Sala Teatre 
 
• Zoo ve a casa nostra a 

Artesa de Lleida.  

• Una activitat  perfecta per despertar 
l‘interès del públic assistent. 

• El contacte amb els animals és una 
experiència profunda i deixa un rècord durador. 

Dilluns, 29 Abril 

Dimarts, 30 Abril 
7 de la tarda 

 

• Activitat desenvolupada amb la col·laboració del Departament d e 
Polítiques Mediambientals de GENCAT.  

• S’explica les normes de l’activitat i  començarà l’exhibició de vol. 
Al final de l'exhibició hi ha un torn per fer preguntes. 

• ANIMALS: Mussol banyut / Mussol comú / Òliba / Gamarús / Duc / 
Geneta / Fura / Xot 

 

• Contingut de l’activitat: 

– Observació 
– Caracterització dels sers vius: 
Nutrició, relació i reproducció. 
– Animals del nostre entorn – 
Classificació segons diferents 
criteris observables. 
– Responsabilitat cap els 
animals. 
– Característiques i 
comportaments dels animals per 
adaptar-se al medi. 

     

 

 

Xerrada “conviure amb 
l'esclerosis múltiple”  

 

Lloc:  Sala de plens Ajuntament. 

A càrrec de :  MÒNICA NIEVES, 
directora i neuropsicòloga del 
Centre Neurorehabilitador Miquel  

Martí i Pol de la Fundació Esclerosi 
Múltiple.  

 

 

 

 

 

 



6 de la tarda 

9 a 11del mati 

11 del MATí 

 

 

 

 

 

Spinning  

 

Coordinat per: Artesa Gym 

Lloc: Sala Teatre 

 

Pel·lícula 

Bohemian Rhapsody   

(Entrada Gratuïta) 

Lloc:  Sala Teatre  
 
 
 

 
 

 

 

 

 

Exhibició d’Animals cuidadors 
de persones 

A càrrec de :  l’associació ILERKAN. Per a tots els públics i especialment 

pels nens.  

Lloc:  Escola 

 

L’Associació Ilerkan està formada per un equip multidisciplinari de 
professionals de l’àmbit sanitari, educatiu i social que s’han format com a 
tècnics i experts en Intervencions Assistides amb Animals (IAA), 
concretament amb gossos, treballem sempre en equip i en xarxa. 
 

Dimecres, 1 Maig 

Dijous, 2 de Maig 

2/4 de 7 de la tarda 

8 de la tarda 

2/4 de 8 de la tarda 

8 de la tarda 
Xerrada “Endreça la teva vida 
amb hàbit saludable” 

 
A càrrec de: Professionals Atelier narratiu (duració 1 hora). 

Lloc:  Sala de Plens Ajuntament. 
 
 

 
 

 
Taller de Risoteràpia  
 

A càrrec de : Dúnia Carulla 

Lloc:  Sala de plens de l’Ajuntament 

 
Un taller per desconnectar, on profunditzaràs amb tu mateix i connectaràs amb la 
teva capacitat de sentir i de connectar amb les teves emocions a través de 
l’expressió corporal, música, joc teatral...creant un espai on el riure serà el resultat 
per sentir-te millor. 

 
Concert de l’Intèrpret 

 

Concert de l’Orquestra Simfònica de l’Intèrpret. 

Lloc:  Sala del Teatre 

 
 
Masterclass de Zumba 
 

A càrrec de :  de Josep Rebull 

Lloc: Pavelló 

 

 

 

 

Divendres, 3 Maig 



10 de la nit 

7 de la tarda 

A continuació 

A continuació 

nit 

 

 
 
Berenar Popular  
 

Lloc:  Plaça Albízies 

                                                          
 

 

 

Sortida itinerant de l’obra de 
teatre “WITCHIN”  

 

Desde la plaça Albizies pels carrers del 
Poble 
Kabitha, Kena i Kibby són tres bruixes 
que s’han cansat de ser esclaves de la 
figura autoritària que les oprimeix: 
Makkú, un gat de grans dimensions 
que sempre se’n surt amb la seva.  
 

 
Actuació del Pardal 
Roquer, versió acústica 

Lloc:  Sala teatre 
 
Autor i compositor del nostre himne, "Soc de 
l'Oest".  

 
Actuació musical, pel duet 
format per Gemma Olomí i 
Raquel Herrera  
 
 

Dissabte, 4 Maig 

2/4 de l’1 del migdia  

11 del matí 

2 de la tarda 

 
 

 

 

 

Caramelles - Coral de Juneda 
 

Caramelles en homenatge a Camil Bonet 
 

Carrers del recorregut :  

Inici al c. Gallart:        11:00h. 

Plaça de l’Església:     11:15h.  

Plaça Major:                11:30h. 

c. Sant Ramon:           11:45h.  

c. Hortes:                     12:00h. 

Plaça Albízies:             12:15h. 

Pavelló:                        12:30h. 

 

 

 

Sardanes  
 

Ballada de Sardanes amb la: 

Cobla Contemporània 

Lloc:  Pavelló 
 

 
  Dinar popular   

 
Lloc:  Sala teatre 
 
Per tothom que vulgui compartir el dinar amb 
els sardanistes. 
Per apuntar-se al dinar podeu anar a les 
oficines de LA CAIXA o BBVA pel preu de 11 
euros i recollir el tiquet a les oficines 
municipals, fins el dia 2 de maig. 

 

Diumenge, 5 Maig 



6 de la tarda 

¾ de 5 de la tarda 

 

Rebuda “ULTRA 
CLEAN MARATHON”   

 
Hora :  ¾ de 5 de la tarda 
Lloc: Davant de la Sala del Teatre 
 
 
La segona edició de la “Ultra Clean Marathon” enguany ens passa la 1a 
edició per la nostra població, on ciclistes  faran una ruta circular que 
transcorrerà 700 km per zones d’alt valor paisatgístic i natural de 
Catalunya. 

 

Pel·lícula de cine mut   

A càrrec de:   

Carles Robert, pianista     i    Miquel Àngel Marín , clarinet 

 

 

 

 

Posen música a la pel.lícula “ The Cameraman”  de Buster Keaton 

 

 

 

UNA JOIA DEL CINEMA MUT... DIVERTIDÍSSIMA!! 

L'última pel.lícula muda d'en Buster Keaton és també el primer film que va realitzar 
per a l’MGM. Durant anys, aquesta companyia va fer servir The Cameraman, amb 
tocs de romanticisme i escenes absolutament delirants 
En Luke Shannon és un fotògraf que treballa pels carrers de Nova York acompanyat d’un 
mico petit. S’enamora d’una telefonista d’una companyia de noticiaris cinematogràfics i, 
per estar--‐hi a prop, es converteix en operador de cinema, cercant amb la seva càmera 
una bona notícia. 
Apta per a tots els públics 

Direcció: Edward Sedgwick          Any: 1928 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

                  

AJUNTAMENT ARTESA DE LLEIDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CULTURA I FESTES 



    

 
 
SALUTACIÓ 

 

La Primavera ja és aquí…i la nostra Setmana 
Cultural també!!! 

Estem molt contents que un any més podem 
gaudir de una altra Setmana Cultural al nostre 
poble, ARTESA DE LLEIDA.  

Amb tot el nostre apreci i respecte, us hem 
preparat tallers, xerrades, música, esport...i 
moltes coses més!!! 

Esperem que gaudiu d’una molt bona setmana 
i que hi participeu amb tot allò que us pugui 
resultar interessant i us vingui de gust. 

Us hi esperem a tots/es!!! 

Una abraçada 
 

Joan i Yolanda 
Regidors de Cultura 
 

 

 

 

 

 

 



2/4 de 7 de la 

tarda 

 
 

 

 

Conferència del Dr. David 

Bueno i Torrens 
 
"El cervell aprenent: Què ens diu la neurociència s obre l'educació". 
 
Lloc:  Sala Teatre  

Preu:  Anticipada: 3€ fins al dia 16 d’abril 
Taquilla: 5€ 

Per poder assistir a la conferència cal fer prèviament la inscripció 
omplint el següent formulari: 

El codi Qr us porta al formulari. 

 
 
 

 

 

O bé cliqueu en aquest enllaç per anar al formulari: 

https://goo.gl/forms/mcoR6j9dn0yZrsn22 

 
 
Què és la neurociència? La neurociència ens ha permès entendre 
com funciona el cervell en molts aspectes del nostre dia a dia, un 
d’aquests és l’aprenentatge. Les emocions, la motivació, el plaer, la 
curiositat... en el naixement s’introdueixen en el funcionament instintiu 
del nostre cervell i esdevenen fonamentals en qualsevol procés 
d’ensenyament- aprenentatge. 
 
És un científic envoltat de preguntes: Com aprenem? Com pensa un 
adolescent? Quina és la millor edat per començar amb un segon 
idioma? Per què la música, la plàstica i l'educació física són tan 
importants?... 
 

2/4 DE 6 de la tarda 

12 del migdia 

2/4 de 10 del matí 

 

 

 

 

 
Taller amb fruita per a 

nens i nenes 

 

A càrrec del :  ”Taller de lletres ” amb  
la Saray 
Lloc:  Menjador Escola 
Inscripcions a l’Ajuntament  
         

 

 

 

 

 
Festival Escola Música 
Municipal (Dalcroze) 

 

     

Les veus en concert  
Viatge auditiu pel S. XX Els alumnes de cant de l’Escola de Música 
Municipal i els alumnes del Centre Dalcroze de Lleida uneixen les seves 
veus per oferir un concert ben especial. 

 

 

 

 

 

Caminada 
 

A càrrec de:   U.E. Superbé  -  Caminada pels diferents llocs del terme 
d’un recorregut d’uns 12 kms, en acabar hi haurà un petit refrigeri, pels 
caminadors i caminadores.    
Sortida  davant de l’Ajuntament  
 

Diumenge, 28 Abril 

Divendres, 26 d’Abril 

Dissabte, 27 Abril 



6 de la tarda 

5 de la tarda 

5 de la tarda 

 
 

Pel·lícula  

Robin Hood (Entrada Gratuïta) 

Lloc:  Sala Teatre  

  

 

 

 

 

 

Taller de pastissos  

  
 
A càrrec de: Rouyat Ben-Hommane el 
Qarbadani  
 
Lloc:  Menjador escola 

Inscripció a l’Ajuntament fins el dia 24 d’abril.  
 
 
 

 

 

 

 

 
Espectacle amb Fauna Salvatge   

 
A càrrec de: Zoo Pirineus 
Lloc: Sala Teatre 
 
• Zoo ve a casa nostra a 

Artesa de Lleida.  

• Una activitat  perfecta per despertar 
l‘interès del públic assistent. 

• El contacte amb els animals és una 
experiència profunda i deixa un rècord durador. 

Dilluns, 29 Abril 

Dimarts, 30 Abril 
7 de la tarda 

 

• Activitat desenvolupada amb la col·laboració del Departament d e 
Polítiques Mediambientals de GENCAT.  

• S’explica les normes de l’activitat i  començarà l’exhibició de vol. 
Al final de l'exhibició hi ha un torn per fer preguntes. 

• ANIMALS: Mussol banyut / Mussol comú / Òliba / Gamarús / Duc / 
Geneta / Fura / Xot 

 

• Contingut de l’activitat: 

– Observació 
– Caracterització dels sers vius: 
Nutrició, relació i reproducció. 
– Animals del nostre entorn – 
Classificació segons diferents 
criteris observables. 
– Responsabilitat cap els 
animals. 
– Característiques i 
comportaments dels animals per 
adaptar-se al medi. 

     

 

 

Xerrada “conviure amb 
l'esclerosis múltiple”  

 

Lloc:  Sala de plens Ajuntament. 

A càrrec de :  MÒNICA NIEVES, 
directora i neuropsicòloga del 
Centre Neurorehabilitador Miquel  

Martí i Pol de la Fundació Esclerosi 
Múltiple.  

 

 

 

 

 

 



6 de la tarda 

9 a 11del mati 

11 del MATí 

 

 

 

 

 

Spinning  

 

Coordinat per: Artesa Gym 

Lloc: Sala Teatre 

 

Pel·lícula 

Bohemian Rhapsody   

(Entrada Gratuïta) 

Lloc:  Sala Teatre  
 
 
 

 
 

 

 

 

 

Exhibició d’Animals cuidadors 
de persones 

A càrrec de :  l’associació ILERKAN. Per a tots els públics i especialment 

pels nens.  

Lloc:  Escola 

 

L’Associació Ilerkan està formada per un equip multidisciplinari de 
professionals de l’àmbit sanitari, educatiu i social que s’han format com a 
tècnics i experts en Intervencions Assistides amb Animals (IAA), 
concretament amb gossos, treballem sempre en equip i en xarxa. 
 

Dimecres, 1 Maig 

Dijous, 2 de Maig 

2/4 de 7 de la tarda 

8 de la tarda 

2/4 de 8 de la tarda 

8 de la tarda 
Xerrada “Endreça la teva vida 
amb hàbit saludable” 

 
A càrrec de: Professionals Atelier narratiu (duració 1 hora). 

Lloc:  Sala de Plens Ajuntament. 
 
 

 
 

 
Taller de Risoteràpia  
 

A càrrec de : Dúnia Carulla 

Lloc:  Sala de plens de l’Ajuntament 

 
Un taller per desconnectar, on profunditzaràs amb tu mateix i connectaràs amb la 
teva capacitat de sentir i de connectar amb les teves emocions a través de 
l’expressió corporal, música, joc teatral...creant un espai on el riure serà el resultat 
per sentir-te millor. 

 
Concert de l’Intèrpret 

 

Concert de l’Orquestra Simfònica de l’Intèrpret. 

Lloc:  Sala del Teatre 

 
 
Masterclass de Zumba 
 

A càrrec de :  de Josep Rebull 

Lloc: Pavelló 

 

 

 

 

Divendres, 3 Maig 



10 de la nit 

7 de la tarda 

A continuació 

A continuació 

nit 

 

 
 
Berenar Popular  
 

Lloc:  Plaça Albízies 

                                                          
 

 

 

Sortida itinerant de l’obra de 
teatre “WITCHIN”  

 

Desde la plaça Albizies pels carrers del 
Poble 
Kabitha, Kena i Kibby són tres bruixes 
que s’han cansat de ser esclaves de la 
figura autoritària que les oprimeix: 
Makkú, un gat de grans dimensions 
que sempre se’n surt amb la seva.  
 

 
Actuació del Pardal 
Roquer, versió acústica 

Lloc:  Sala teatre 
 
Autor i compositor del nostre himne, "Soc de 
l'Oest".  

 
Actuació musical, pel duet 
format per Gemma Olomí i 
Raquel Herrera  
 
 

Dissabte, 4 Maig 

2/4 de l’1 del migdia  

11 del matí 

2 de la tarda 

 
 

 

 

 

Caramelles - Coral de Juneda 
 

Caramelles en homenatge a Camil Bonet 
 

Carrers del recorregut :  

Inici al c. Gallart:        11:00h. 

Plaça de l’Església:     11:15h.  

Plaça Major:                11:30h. 

c. Sant Ramon:           11:45h.  

c. Hortes:                     12:00h. 

Plaça Albízies:             12:15h. 

Pavelló:                        12:30h. 

 

 

 

Sardanes  
 

Ballada de Sardanes amb la: 

Cobla Contemporània 

Lloc:  Pavelló 
 

 
  Dinar popular   

 
Lloc:  Sala teatre 
 
Per tothom que vulgui compartir el dinar amb 
els sardanistes. 
Per apuntar-se al dinar podeu anar a les 
oficines de LA CAIXA o BBVA pel preu de 11 
euros i recollir el tiquet a les oficines 
municipals, fins el dia 2 de maig. 

 

Diumenge, 5 Maig 



6 de la tarda 

¾ de 5 de la tarda 

 

Rebuda “ULTRA 
CLEAN MARATHON”   

 
Hora :  ¾ de 5 de la tarda 
Lloc: Davant de la Sala del Teatre 
 
 
La segona edició de la “Ultra Clean Marathon” enguany ens passa la 1a 
edició per la nostra població, on ciclistes  faran una ruta circular que 
transcorrerà 700 km per zones d’alt valor paisatgístic i natural de 
Catalunya. 

 

Pel·lícula de cine mut   

A càrrec de:   

Carles Robert, pianista     i    Miquel Àngel Marín , clarinet 

 

 

 

 

Posen música a la pel.lícula “ The Cameraman”  de Buster Keaton 

 

 

 

UNA JOIA DEL CINEMA MUT... DIVERTIDÍSSIMA!! 

L'última pel.lícula muda d'en Buster Keaton és també el primer film que va realitzar 
per a l’MGM. Durant anys, aquesta companyia va fer servir The Cameraman, amb 
tocs de romanticisme i escenes absolutament delirants 
En Luke Shannon és un fotògraf que treballa pels carrers de Nova York acompanyat d’un 
mico petit. S’enamora d’una telefonista d’una companyia de noticiaris cinematogràfics i, 
per estar--‐hi a prop, es converteix en operador de cinema, cercant amb la seva càmera 
una bona notícia. 
Apta per a tots els públics 

Direcció: Edward Sedgwick          Any: 1928 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

                  

AJUNTAMENT ARTESA DE LLEIDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CULTURA I FESTES 



    

 
 
SALUTACIÓ 

 

La Primavera ja és aquí…i la nostra Setmana 
Cultural també!!! 

Estem molt contents que un any més podem 
gaudir de una altra Setmana Cultural al nostre 
poble, ARTESA DE LLEIDA.  

Amb tot el nostre apreci i respecte, us hem 
preparat tallers, xerrades, música, esport...i 
moltes coses més!!! 

Esperem que gaudiu d’una molt bona setmana 
i que hi participeu amb tot allò que us pugui 
resultar interessant i us vingui de gust. 

Us hi esperem a tots/es!!! 

Una abraçada 
 

Joan i Yolanda 
Regidors de Cultura 
 

 

 

 

 

 

 



2/4 de 7 de la 

tarda 

 
 

 

 

Conferència del Dr. David 

Bueno i Torrens 
 
"El cervell aprenent: Què ens diu la neurociència s obre l'educació". 
 
Lloc:  Sala Teatre  

Preu:  Anticipada: 3€ fins al dia 16 d’abril 
Taquilla: 5€ 

Per poder assistir a la conferència cal fer prèviament la inscripció 
omplint el següent formulari: 

El codi Qr us porta al formulari. 

 
 
 

 

 

O bé cliqueu en aquest enllaç per anar al formulari: 

https://goo.gl/forms/mcoR6j9dn0yZrsn22 

 
 
Què és la neurociència? La neurociència ens ha permès entendre 
com funciona el cervell en molts aspectes del nostre dia a dia, un 
d’aquests és l’aprenentatge. Les emocions, la motivació, el plaer, la 
curiositat... en el naixement s’introdueixen en el funcionament instintiu 
del nostre cervell i esdevenen fonamentals en qualsevol procés 
d’ensenyament- aprenentatge. 
 
És un científic envoltat de preguntes: Com aprenem? Com pensa un 
adolescent? Quina és la millor edat per començar amb un segon 
idioma? Per què la música, la plàstica i l'educació física són tan 
importants?... 
 

2/4 DE 6 de la tarda 

12 del migdia 

2/4 de 10 del matí 

 

 

 

 

 
Taller amb fruita per a 

nens i nenes 

 

A càrrec del :  ”Taller de lletres ” amb  
la Saray 
Lloc:  Menjador Escola 
Inscripcions a l’Ajuntament  
         

 

 

 

 

 
Festival Escola Música 
Municipal (Dalcroze) 

 

     

Les veus en concert  
Viatge auditiu pel S. XX Els alumnes de cant de l’Escola de Música 
Municipal i els alumnes del Centre Dalcroze de Lleida uneixen les seves 
veus per oferir un concert ben especial. 

 

 

 

 

 

Caminada 
 

A càrrec de:   U.E. Superbé  -  Caminada pels diferents llocs del terme 
d’un recorregut d’uns 12 kms, en acabar hi haurà un petit refrigeri, pels 
caminadors i caminadores.    
Sortida  davant de l’Ajuntament  
 

Diumenge, 28 Abril 

Divendres, 26 d’Abril 

Dissabte, 27 Abril 



6 de la tarda 

5 de la tarda 

5 de la tarda 

 
 

Pel·lícula  

Robin Hood (Entrada Gratuïta) 

Lloc:  Sala Teatre  

  

 

 

 

 

 

Taller de pastissos  

  
 
A càrrec de: Rouyat Ben-Hommane el 
Qarbadani  
 
Lloc:  Menjador escola 

Inscripció a l’Ajuntament fins el dia 24 d’abril.  
 
 
 

 

 

 

 

 
Espectacle amb Fauna Salvatge   

 
A càrrec de: Zoo Pirineus 
Lloc: Sala Teatre 
 
• Zoo ve a casa nostra a 

Artesa de Lleida.  

• Una activitat  perfecta per despertar 
l‘interès del públic assistent. 

• El contacte amb els animals és una 
experiència profunda i deixa un rècord durador. 

Dilluns, 29 Abril 

Dimarts, 30 Abril 
7 de la tarda 

 

• Activitat desenvolupada amb la col·laboració del Departament d e 
Polítiques Mediambientals de GENCAT.  

• S’explica les normes de l’activitat i  començarà l’exhibició de vol. 
Al final de l'exhibició hi ha un torn per fer preguntes. 

• ANIMALS: Mussol banyut / Mussol comú / Òliba / Gamarús / Duc / 
Geneta / Fura / Xot 

 

• Contingut de l’activitat: 

– Observació 
– Caracterització dels sers vius: 
Nutrició, relació i reproducció. 
– Animals del nostre entorn – 
Classificació segons diferents 
criteris observables. 
– Responsabilitat cap els 
animals. 
– Característiques i 
comportaments dels animals per 
adaptar-se al medi. 

     

 

 

Xerrada “conviure amb 
l'esclerosis múltiple”  

 

Lloc:  Sala de plens Ajuntament. 

A càrrec de :  MÒNICA NIEVES, 
directora i neuropsicòloga del 
Centre Neurorehabilitador Miquel  

Martí i Pol de la Fundació Esclerosi 
Múltiple.  

 

 

 

 

 

 



6 de la tarda 

9 a 11del mati 

11 del MATí 

 

 

 

 

 

Spinning  

 

Coordinat per: Artesa Gym 

Lloc: Sala Teatre 

 

Pel·lícula 

Bohemian Rhapsody   

(Entrada Gratuïta) 

Lloc:  Sala Teatre  
 
 
 

 
 

 

 

 

 

Exhibició d’Animals cuidadors 
de persones 

A càrrec de :  l’associació ILERKAN. Per a tots els públics i especialment 

pels nens.  

Lloc:  Escola 

 

L’Associació Ilerkan està formada per un equip multidisciplinari de 
professionals de l’àmbit sanitari, educatiu i social que s’han format com a 
tècnics i experts en Intervencions Assistides amb Animals (IAA), 
concretament amb gossos, treballem sempre en equip i en xarxa. 
 

Dimecres, 1 Maig 

Dijous, 2 de Maig 

2/4 de 7 de la tarda 

8 de la tarda 

2/4 de 8 de la tarda 

8 de la tarda 
Xerrada “Endreça la teva vida 
amb hàbit saludable” 

 
A càrrec de: Professionals Atelier narratiu (duració 1 hora). 

Lloc:  Sala de Plens Ajuntament. 
 
 

 
 

 
Taller de Risoteràpia  
 

A càrrec de : Dúnia Carulla 

Lloc:  Sala de plens de l’Ajuntament 

 
Un taller per desconnectar, on profunditzaràs amb tu mateix i connectaràs amb la 
teva capacitat de sentir i de connectar amb les teves emocions a través de 
l’expressió corporal, música, joc teatral...creant un espai on el riure serà el resultat 
per sentir-te millor. 

 
Concert de l’Intèrpret 

 

Concert de l’Orquestra Simfònica de l’Intèrpret. 

Lloc:  Sala del Teatre 

 
 
Masterclass de Zumba 
 

A càrrec de :  de Josep Rebull 

Lloc: Pavelló 

 

 

 

 

Divendres, 3 Maig 



10 de la nit 

7 de la tarda 

A continuació 

A continuació 

nit 

 

 
 
Berenar Popular  
 

Lloc:  Plaça Albízies 

                                                          
 

 

 

Sortida itinerant de l’obra de 
teatre “WITCHIN”  

 

Desde la plaça Albizies pels carrers del 
Poble 
Kabitha, Kena i Kibby són tres bruixes 
que s’han cansat de ser esclaves de la 
figura autoritària que les oprimeix: 
Makkú, un gat de grans dimensions 
que sempre se’n surt amb la seva.  
 

 
Actuació del Pardal 
Roquer, versió acústica 

Lloc:  Sala teatre 
 
Autor i compositor del nostre himne, "Soc de 
l'Oest".  

 
Actuació musical, pel duet 
format per Gemma Olomí i 
Raquel Herrera  
 
 

Dissabte, 4 Maig 

2/4 de l’1 del migdia  

11 del matí 

2 de la tarda 

 
 

 

 

 

Caramelles - Coral de Juneda 
 

Caramelles en homenatge a Camil Bonet 
 

Carrers del recorregut :  

Inici al c. Gallart:        11:00h. 

Plaça de l’Església:     11:15h.  

Plaça Major:                11:30h. 

c. Sant Ramon:           11:45h.  

c. Hortes:                     12:00h. 

Plaça Albízies:             12:15h. 

Pavelló:                        12:30h. 

 

 

 

Sardanes  
 

Ballada de Sardanes amb la: 

Cobla Contemporània 

Lloc:  Pavelló 
 

 
  Dinar popular   

 
Lloc:  Sala teatre 
 
Per tothom que vulgui compartir el dinar amb 
els sardanistes. 
Per apuntar-se al dinar podeu anar a les 
oficines de LA CAIXA o BBVA pel preu de 11 
euros i recollir el tiquet a les oficines 
municipals, fins el dia 2 de maig. 

 

Diumenge, 5 Maig 



6 de la tarda 

¾ de 5 de la tarda 

 

Rebuda “ULTRA 
CLEAN MARATHON”   

 
Hora :  ¾ de 5 de la tarda 
Lloc: Davant de la Sala del Teatre 
 
 
La segona edició de la “Ultra Clean Marathon” enguany ens passa la 1a 
edició per la nostra població, on ciclistes  faran una ruta circular que 
transcorrerà 700 km per zones d’alt valor paisatgístic i natural de 
Catalunya. 

 

Pel·lícula de cine mut   

A càrrec de:   

Carles Robert, pianista     i    Miquel Àngel Marín , clarinet 

 

 

 

 

Posen música a la pel.lícula “ The Cameraman”  de Buster Keaton 

 

 

 

UNA JOIA DEL CINEMA MUT... DIVERTIDÍSSIMA!! 

L'última pel.lícula muda d'en Buster Keaton és també el primer film que va realitzar 
per a l’MGM. Durant anys, aquesta companyia va fer servir The Cameraman, amb 
tocs de romanticisme i escenes absolutament delirants 
En Luke Shannon és un fotògraf que treballa pels carrers de Nova York acompanyat d’un 
mico petit. S’enamora d’una telefonista d’una companyia de noticiaris cinematogràfics i, 
per estar--‐hi a prop, es converteix en operador de cinema, cercant amb la seva càmera 
una bona notícia. 
Apta per a tots els públics 

Direcció: Edward Sedgwick          Any: 1928 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

                  

AJUNTAMENT ARTESA DE LLEIDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CULTURA I FESTES 



    

 
 
SALUTACIÓ 

 

La Primavera ja és aquí…i la nostra Setmana 
Cultural també!!! 

Estem molt contents que un any més podem 
gaudir de una altra Setmana Cultural al nostre 
poble, ARTESA DE LLEIDA.  

Amb tot el nostre apreci i respecte, us hem 
preparat tallers, xerrades, música, esport...i 
moltes coses més!!! 

Esperem que gaudiu d’una molt bona setmana 
i que hi participeu amb tot allò que us pugui 
resultar interessant i us vingui de gust. 

Us hi esperem a tots/es!!! 

Una abraçada 
 

Joan i Yolanda 
Regidors de Cultura 
 

 

 

 

 

 

 



2/4 de 7 de la 

tarda 

 
 

 

 

Conferència del Dr. David 

Bueno i Torrens 
 
"El cervell aprenent: Què ens diu la neurociència s obre l'educació". 
 
Lloc:  Sala Teatre  

Preu:  Anticipada: 3€ fins al dia 16 d’abril 
Taquilla: 5€ 

Per poder assistir a la conferència cal fer prèviament la inscripció 
omplint el següent formulari: 

El codi Qr us porta al formulari. 

 
 
 

 

 

O bé cliqueu en aquest enllaç per anar al formulari: 

https://goo.gl/forms/mcoR6j9dn0yZrsn22 

 
 
Què és la neurociència? La neurociència ens ha permès entendre 
com funciona el cervell en molts aspectes del nostre dia a dia, un 
d’aquests és l’aprenentatge. Les emocions, la motivació, el plaer, la 
curiositat... en el naixement s’introdueixen en el funcionament instintiu 
del nostre cervell i esdevenen fonamentals en qualsevol procés 
d’ensenyament- aprenentatge. 
 
És un científic envoltat de preguntes: Com aprenem? Com pensa un 
adolescent? Quina és la millor edat per començar amb un segon 
idioma? Per què la música, la plàstica i l'educació física són tan 
importants?... 
 

2/4 DE 6 de la tarda 

12 del migdia 

2/4 de 10 del matí 

 

 

 

 

 
Taller amb fruita per a 

nens i nenes 

 

A càrrec del :  ”Taller de lletres ” amb  
la Saray 
Lloc:  Menjador Escola 
Inscripcions a l’Ajuntament  
         

 

 

 

 

 
Festival Escola Música 
Municipal (Dalcroze) 

 

     

Les veus en concert  
Viatge auditiu pel S. XX Els alumnes de cant de l’Escola de Música 
Municipal i els alumnes del Centre Dalcroze de Lleida uneixen les seves 
veus per oferir un concert ben especial. 

 

 

 

 

 

Caminada 
 

A càrrec de:   U.E. Superbé  -  Caminada pels diferents llocs del terme 
d’un recorregut d’uns 12 kms, en acabar hi haurà un petit refrigeri, pels 
caminadors i caminadores.    
Sortida  davant de l’Ajuntament  
 

Diumenge, 28 Abril 

Divendres, 26 d’Abril 

Dissabte, 27 Abril 



6 de la tarda 

5 de la tarda 

5 de la tarda 

 
 

Pel·lícula  

Robin Hood (Entrada Gratuïta) 

Lloc:  Sala Teatre  

  

 

 

 

 

 

Taller de pastissos  

  
 
A càrrec de: Rouyat Ben-Hommane el 
Qarbadani  
 
Lloc:  Menjador escola 

Inscripció a l’Ajuntament fins el dia 24 d’abril.  
 
 
 

 

 

 

 

 
Espectacle amb Fauna Salvatge   

 
A càrrec de: Zoo Pirineus 
Lloc: Sala Teatre 
 
• Zoo ve a casa nostra a 

Artesa de Lleida.  

• Una activitat  perfecta per despertar 
l‘interès del públic assistent. 

• El contacte amb els animals és una 
experiència profunda i deixa un rècord durador. 

Dilluns, 29 Abril 

Dimarts, 30 Abril 
7 de la tarda 

 

• Activitat desenvolupada amb la col·laboració del Departament d e 
Polítiques Mediambientals de GENCAT.  

• S’explica les normes de l’activitat i  començarà l’exhibició de vol. 
Al final de l'exhibició hi ha un torn per fer preguntes. 

• ANIMALS: Mussol banyut / Mussol comú / Òliba / Gamarús / Duc / 
Geneta / Fura / Xot 

 

• Contingut de l’activitat: 

– Observació 
– Caracterització dels sers vius: 
Nutrició, relació i reproducció. 
– Animals del nostre entorn – 
Classificació segons diferents 
criteris observables. 
– Responsabilitat cap els 
animals. 
– Característiques i 
comportaments dels animals per 
adaptar-se al medi. 

     

 

 

Xerrada “conviure amb 
l'esclerosis múltiple”  

 

Lloc:  Sala de plens Ajuntament. 

A càrrec de :  MÒNICA NIEVES, 
directora i neuropsicòloga del 
Centre Neurorehabilitador Miquel  

Martí i Pol de la Fundació Esclerosi 
Múltiple.  

 

 

 

 

 

 



6 de la tarda 

9 a 11del mati 

11 del MATí 

 

 

 

 

 

Spinning  

 

Coordinat per: Artesa Gym 

Lloc: Sala Teatre 

 

Pel·lícula 

Bohemian Rhapsody   

(Entrada Gratuïta) 

Lloc:  Sala Teatre  
 
 
 

 
 

 

 

 

 

Exhibició d’Animals cuidadors 
de persones 

A càrrec de :  l’associació ILERKAN. Per a tots els públics i especialment 

pels nens.  

Lloc:  Escola 

 

L’Associació Ilerkan està formada per un equip multidisciplinari de 
professionals de l’àmbit sanitari, educatiu i social que s’han format com a 
tècnics i experts en Intervencions Assistides amb Animals (IAA), 
concretament amb gossos, treballem sempre en equip i en xarxa. 
 

Dimecres, 1 Maig 

Dijous, 2 de Maig 

2/4 de 7 de la tarda 

8 de la tarda 

2/4 de 8 de la tarda 

8 de la tarda 
Xerrada “Endreça la teva vida 
amb hàbit saludable” 

 
A càrrec de: Professionals Atelier narratiu (duració 1 hora). 

Lloc:  Sala de Plens Ajuntament. 
 
 

 
 

 
Taller de Risoteràpia  
 

A càrrec de : Dúnia Carulla 

Lloc:  Sala de plens de l’Ajuntament 

 
Un taller per desconnectar, on profunditzaràs amb tu mateix i connectaràs amb la 
teva capacitat de sentir i de connectar amb les teves emocions a través de 
l’expressió corporal, música, joc teatral...creant un espai on el riure serà el resultat 
per sentir-te millor. 

 
Concert de l’Intèrpret 

 

Concert de l’Orquestra Simfònica de l’Intèrpret. 

Lloc:  Sala del Teatre 

 
 
Masterclass de Zumba 
 

A càrrec de :  de Josep Rebull 

Lloc: Pavelló 

 

 

 

 

Divendres, 3 Maig 



10 de la nit 

7 de la tarda 

A continuació 

A continuació 

nit 

 

 
 
Berenar Popular  
 

Lloc:  Plaça Albízies 

                                                          
 

 

 

Sortida itinerant de l’obra de 
teatre “WITCHIN”  

 

Desde la plaça Albizies pels carrers del 
Poble 
Kabitha, Kena i Kibby són tres bruixes 
que s’han cansat de ser esclaves de la 
figura autoritària que les oprimeix: 
Makkú, un gat de grans dimensions 
que sempre se’n surt amb la seva.  
 

 
Actuació del Pardal 
Roquer, versió acústica 

Lloc:  Sala teatre 
 
Autor i compositor del nostre himne, "Soc de 
l'Oest".  

 
Actuació musical, pel duet 
format per Gemma Olomí i 
Raquel Herrera  
 
 

Dissabte, 4 Maig 

2/4 de l’1 del migdia  

11 del matí 

2 de la tarda 

 
 

 

 

 

Caramelles - Coral de Juneda 
 

Caramelles en homenatge a Camil Bonet 
 

Carrers del recorregut :  

Inici al c. Gallart:        11:00h. 

Plaça de l’Església:     11:15h.  

Plaça Major:                11:30h. 

c. Sant Ramon:           11:45h.  

c. Hortes:                     12:00h. 

Plaça Albízies:             12:15h. 

Pavelló:                        12:30h. 

 

 

 

Sardanes  
 

Ballada de Sardanes amb la: 

Cobla Contemporània 

Lloc:  Pavelló 
 

 
  Dinar popular   

 
Lloc:  Sala teatre 
 
Per tothom que vulgui compartir el dinar amb 
els sardanistes. 
Per apuntar-se al dinar podeu anar a les 
oficines de LA CAIXA o BBVA pel preu de 11 
euros i recollir el tiquet a les oficines 
municipals, fins el dia 2 de maig. 

 

Diumenge, 5 Maig 



6 de la tarda 

¾ de 5 de la tarda 

 

Rebuda “ULTRA 
CLEAN MARATHON”   

 
Hora :  ¾ de 5 de la tarda 
Lloc: Davant de la Sala del Teatre 
 
 
La segona edició de la “Ultra Clean Marathon” enguany ens passa la 1a 
edició per la nostra població, on ciclistes  faran una ruta circular que 
transcorrerà 700 km per zones d’alt valor paisatgístic i natural de 
Catalunya. 

 

Pel·lícula de cine mut   

A càrrec de:   

Carles Robert, pianista     i    Miquel Àngel Marín , clarinet 

 

 

 

 

Posen música a la pel.lícula “ The Cameraman”  de Buster Keaton 

 

 

 

UNA JOIA DEL CINEMA MUT... DIVERTIDÍSSIMA!! 

L'última pel.lícula muda d'en Buster Keaton és també el primer film que va realitzar 
per a l’MGM. Durant anys, aquesta companyia va fer servir The Cameraman, amb 
tocs de romanticisme i escenes absolutament delirants 
En Luke Shannon és un fotògraf que treballa pels carrers de Nova York acompanyat d’un 
mico petit. S’enamora d’una telefonista d’una companyia de noticiaris cinematogràfics i, 
per estar--‐hi a prop, es converteix en operador de cinema, cercant amb la seva càmera 
una bona notícia. 
Apta per a tots els públics 

Direcció: Edward Sedgwick          Any: 1928 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

                  

AJUNTAMENT ARTESA DE LLEIDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CULTURA I FESTES 



    

 
 
SALUTACIÓ 

 

La Primavera ja és aquí…i la nostra Setmana 
Cultural també!!! 

Estem molt contents que un any més podem 
gaudir de una altra Setmana Cultural al nostre 
poble, ARTESA DE LLEIDA.  

Amb tot el nostre apreci i respecte, us hem 
preparat tallers, xerrades, música, esport...i 
moltes coses més!!! 

Esperem que gaudiu d’una molt bona setmana 
i que hi participeu amb tot allò que us pugui 
resultar interessant i us vingui de gust. 

Us hi esperem a tots/es!!! 

Una abraçada 
 

Joan i Yolanda 
Regidors de Cultura 
 

 

 

 

 

 

 



2/4 de 7 de la 

tarda 

 
 

 

 

Conferència del Dr. David 

Bueno i Torrens 
 
"El cervell aprenent: Què ens diu la neurociència s obre l'educació". 
 
Lloc:  Sala Teatre  

Preu:  Anticipada: 3€ fins al dia 16 d’abril 
Taquilla: 5€ 

Per poder assistir a la conferència cal fer prèviament la inscripció 
omplint el següent formulari: 

El codi Qr us porta al formulari. 

 
 
 

 

 

O bé cliqueu en aquest enllaç per anar al formulari: 

https://goo.gl/forms/mcoR6j9dn0yZrsn22 

 
 
Què és la neurociència? La neurociència ens ha permès entendre 
com funciona el cervell en molts aspectes del nostre dia a dia, un 
d’aquests és l’aprenentatge. Les emocions, la motivació, el plaer, la 
curiositat... en el naixement s’introdueixen en el funcionament instintiu 
del nostre cervell i esdevenen fonamentals en qualsevol procés 
d’ensenyament- aprenentatge. 
 
És un científic envoltat de preguntes: Com aprenem? Com pensa un 
adolescent? Quina és la millor edat per començar amb un segon 
idioma? Per què la música, la plàstica i l'educació física són tan 
importants?... 
 

2/4 DE 6 de la tarda 

12 del migdia 

2/4 de 10 del matí 

 

 

 

 

 
Taller amb fruita per a 

nens i nenes 

 

A càrrec del :  ”Taller de lletres ” amb  
la Saray 
Lloc:  Menjador Escola 
Inscripcions a l’Ajuntament  
         

 

 

 

 

 
Festival Escola Música 
Municipal (Dalcroze) 

 

     

Les veus en concert  
Viatge auditiu pel S. XX Els alumnes de cant de l’Escola de Música 
Municipal i els alumnes del Centre Dalcroze de Lleida uneixen les seves 
veus per oferir un concert ben especial. 

 

 

 

 

 

Caminada 
 

A càrrec de:   U.E. Superbé  -  Caminada pels diferents llocs del terme 
d’un recorregut d’uns 12 kms, en acabar hi haurà un petit refrigeri, pels 
caminadors i caminadores.    
Sortida  davant de l’Ajuntament  
 

Diumenge, 28 Abril 

Divendres, 26 d’Abril 

Dissabte, 27 Abril 



6 de la tarda 

5 de la tarda 

5 de la tarda 

 
 

Pel·lícula  

Robin Hood (Entrada Gratuïta) 

Lloc:  Sala Teatre  

  

 

 

 

 

 

Taller de pastissos  

  
 
A càrrec de: Rouyat Ben-Hommane el 
Qarbadani  
 
Lloc:  Menjador escola 

Inscripció a l’Ajuntament fins el dia 24 d’abril.  
 
 
 

 

 

 

 

 
Espectacle amb Fauna Salvatge   

 
A càrrec de: Zoo Pirineus 
Lloc: Sala Teatre 
 
• Zoo ve a casa nostra a 

Artesa de Lleida.  

• Una activitat  perfecta per despertar 
l‘interès del públic assistent. 

• El contacte amb els animals és una 
experiència profunda i deixa un rècord durador. 

Dilluns, 29 Abril 

Dimarts, 30 Abril 
7 de la tarda 

 

• Activitat desenvolupada amb la col·laboració del Departament d e 
Polítiques Mediambientals de GENCAT.  

• S’explica les normes de l’activitat i  començarà l’exhibició de vol. 
Al final de l'exhibició hi ha un torn per fer preguntes. 

• ANIMALS: Mussol banyut / Mussol comú / Òliba / Gamarús / Duc / 
Geneta / Fura / Xot 

 

• Contingut de l’activitat: 

– Observació 
– Caracterització dels sers vius: 
Nutrició, relació i reproducció. 
– Animals del nostre entorn – 
Classificació segons diferents 
criteris observables. 
– Responsabilitat cap els 
animals. 
– Característiques i 
comportaments dels animals per 
adaptar-se al medi. 

     

 

 

Xerrada “conviure amb 
l'esclerosis múltiple”  

 

Lloc:  Sala de plens Ajuntament. 

A càrrec de :  MÒNICA NIEVES, 
directora i neuropsicòloga del 
Centre Neurorehabilitador Miquel  

Martí i Pol de la Fundació Esclerosi 
Múltiple.  

 

 

 

 

 

 



6 de la tarda 

9 a 11del mati 

11 del MATí 

 

 

 

 

 

Spinning  

 

Coordinat per: Artesa Gym 

Lloc: Sala Teatre 

 

Pel·lícula 

Bohemian Rhapsody   

(Entrada Gratuïta) 

Lloc:  Sala Teatre  
 
 
 

 
 

 

 

 

 

Exhibició d’Animals cuidadors 
de persones 

A càrrec de :  l’associació ILERKAN. Per a tots els públics i especialment 

pels nens.  

Lloc:  Escola 

 

L’Associació Ilerkan està formada per un equip multidisciplinari de 
professionals de l’àmbit sanitari, educatiu i social que s’han format com a 
tècnics i experts en Intervencions Assistides amb Animals (IAA), 
concretament amb gossos, treballem sempre en equip i en xarxa. 
 

Dimecres, 1 Maig 

Dijous, 2 de Maig 

2/4 de 7 de la tarda 

8 de la tarda 

2/4 de 8 de la tarda 

8 de la tarda 
Xerrada “Endreça la teva vida 
amb hàbit saludable” 

 
A càrrec de: Professionals Atelier narratiu (duració 1 hora). 

Lloc:  Sala de Plens Ajuntament. 
 
 

 
 

 
Taller de Risoteràpia  
 

A càrrec de : Dúnia Carulla 

Lloc:  Sala de plens de l’Ajuntament 

 
Un taller per desconnectar, on profunditzaràs amb tu mateix i connectaràs amb la 
teva capacitat de sentir i de connectar amb les teves emocions a través de 
l’expressió corporal, música, joc teatral...creant un espai on el riure serà el resultat 
per sentir-te millor. 

 
Concert de l’Intèrpret 

 

Concert de l’Orquestra Simfònica de l’Intèrpret. 

Lloc:  Sala del Teatre 

 
 
Masterclass de Zumba 
 

A càrrec de :  de Josep Rebull 

Lloc: Pavelló 

 

 

 

 

Divendres, 3 Maig 



10 de la nit 

7 de la tarda 

A continuació 

A continuació 

nit 

 

 
 
Berenar Popular  
 

Lloc:  Plaça Albízies 

                                                          
 

 

 

Sortida itinerant de l’obra de 
teatre “WITCHIN”  

 

Desde la plaça Albizies pels carrers del 
Poble 
Kabitha, Kena i Kibby són tres bruixes 
que s’han cansat de ser esclaves de la 
figura autoritària que les oprimeix: 
Makkú, un gat de grans dimensions 
que sempre se’n surt amb la seva.  
 

 
Actuació del Pardal 
Roquer, versió acústica 

Lloc:  Sala teatre 
 
Autor i compositor del nostre himne, "Soc de 
l'Oest".  

 
Actuació musical, pel duet 
format per Gemma Olomí i 
Raquel Herrera  
 
 

Dissabte, 4 Maig 

2/4 de l’1 del migdia  

11 del matí 

2 de la tarda 

 
 

 

 

 

Caramelles - Coral de Juneda 
 

Caramelles en homenatge a Camil Bonet 
 

Carrers del recorregut :  

Inici al c. Gallart:        11:00h. 

Plaça de l’Església:     11:15h.  

Plaça Major:                11:30h. 

c. Sant Ramon:           11:45h.  

c. Hortes:                     12:00h. 

Plaça Albízies:             12:15h. 

Pavelló:                        12:30h. 

 

 

 

Sardanes  
 

Ballada de Sardanes amb la: 

Cobla Contemporània 

Lloc:  Pavelló 
 

 
  Dinar popular   

 
Lloc:  Sala teatre 
 
Per tothom que vulgui compartir el dinar amb 
els sardanistes. 
Per apuntar-se al dinar podeu anar a les 
oficines de LA CAIXA o BBVA pel preu de 11 
euros i recollir el tiquet a les oficines 
municipals, fins el dia 2 de maig. 

 

Diumenge, 5 Maig 



6 de la tarda 

¾ de 5 de la tarda 

 

Rebuda “ULTRA 
CLEAN MARATHON”   

 
Hora :  ¾ de 5 de la tarda 
Lloc: Davant de la Sala del Teatre 
 
 
La segona edició de la “Ultra Clean Marathon” enguany ens passa la 1a 
edició per la nostra població, on ciclistes  faran una ruta circular que 
transcorrerà 700 km per zones d’alt valor paisatgístic i natural de 
Catalunya. 

 

Pel·lícula de cine mut   

A càrrec de:   

Carles Robert, pianista     i    Miquel Àngel Marín , clarinet 

 

 

 

 

Posen música a la pel.lícula “ The Cameraman”  de Buster Keaton 

 

 

 

UNA JOIA DEL CINEMA MUT... DIVERTIDÍSSIMA!! 

L'última pel.lícula muda d'en Buster Keaton és també el primer film que va realitzar 
per a l’MGM. Durant anys, aquesta companyia va fer servir The Cameraman, amb 
tocs de romanticisme i escenes absolutament delirants 
En Luke Shannon és un fotògraf que treballa pels carrers de Nova York acompanyat d’un 
mico petit. S’enamora d’una telefonista d’una companyia de noticiaris cinematogràfics i, 
per estar--‐hi a prop, es converteix en operador de cinema, cercant amb la seva càmera 
una bona notícia. 
Apta per a tots els públics 

Direcció: Edward Sedgwick          Any: 1928 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

                  

AJUNTAMENT ARTESA DE LLEIDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CULTURA I FESTES 



    

 
 
SALUTACIÓ 

 

La Primavera ja és aquí…i la nostra Setmana 
Cultural també!!! 

Estem molt contents que un any més podem 
gaudir de una altra Setmana Cultural al nostre 
poble, ARTESA DE LLEIDA.  

Amb tot el nostre apreci i respecte, us hem 
preparat tallers, xerrades, música, esport...i 
moltes coses més!!! 

Esperem que gaudiu d’una molt bona setmana 
i que hi participeu amb tot allò que us pugui 
resultar interessant i us vingui de gust. 

Us hi esperem a tots/es!!! 

Una abraçada 
 

Joan i Yolanda 
Regidors de Cultura 
 

 

 

 

 

 

 



2/4 de 7 de la 

tarda 

 
 

 

 

Conferència del Dr. David 

Bueno i Torrens 
 
"El cervell aprenent: Què ens diu la neurociència s obre l'educació". 
 
Lloc:  Sala Teatre  

Preu:  Anticipada: 3€ fins al dia 16 d’abril 
Taquilla: 5€ 

Per poder assistir a la conferència cal fer prèviament la inscripció 
omplint el següent formulari: 

El codi Qr us porta al formulari. 

 
 
 

 

 

O bé cliqueu en aquest enllaç per anar al formulari: 

https://goo.gl/forms/mcoR6j9dn0yZrsn22 

 
 
Què és la neurociència? La neurociència ens ha permès entendre 
com funciona el cervell en molts aspectes del nostre dia a dia, un 
d’aquests és l’aprenentatge. Les emocions, la motivació, el plaer, la 
curiositat... en el naixement s’introdueixen en el funcionament instintiu 
del nostre cervell i esdevenen fonamentals en qualsevol procés 
d’ensenyament- aprenentatge. 
 
És un científic envoltat de preguntes: Com aprenem? Com pensa un 
adolescent? Quina és la millor edat per començar amb un segon 
idioma? Per què la música, la plàstica i l'educació física són tan 
importants?... 
 

2/4 DE 6 de la tarda 

12 del migdia 

2/4 de 10 del matí 

 

 

 

 

 
Taller amb fruita per a 

nens i nenes 

 

A càrrec del :  ”Taller de lletres ” amb  
la Saray 
Lloc:  Menjador Escola 
Inscripcions a l’Ajuntament  
         

 

 

 

 

 
Festival Escola Música 
Municipal (Dalcroze) 

 

     

Les veus en concert  
Viatge auditiu pel S. XX Els alumnes de cant de l’Escola de Música 
Municipal i els alumnes del Centre Dalcroze de Lleida uneixen les seves 
veus per oferir un concert ben especial. 

 

 

 

 

 

Caminada 
 

A càrrec de:   U.E. Superbé  -  Caminada pels diferents llocs del terme 
d’un recorregut d’uns 12 kms, en acabar hi haurà un petit refrigeri, pels 
caminadors i caminadores.    
Sortida  davant de l’Ajuntament  
 

Diumenge, 28 Abril 

Divendres, 26 d’Abril 

Dissabte, 27 Abril 



6 de la tarda 

5 de la tarda 

5 de la tarda 

 
 

Pel·lícula  

Robin Hood (Entrada Gratuïta) 

Lloc:  Sala Teatre  

  

 

 

 

 

 

Taller de pastissos  

  
 
A càrrec de: Rouyat Ben-Hommane el 
Qarbadani  
 
Lloc:  Menjador escola 

Inscripció a l’Ajuntament fins el dia 24 d’abril.  
 
 
 

 

 

 

 

 
Espectacle amb Fauna Salvatge   

 
A càrrec de: Zoo Pirineus 
Lloc: Sala Teatre 
 
• Zoo ve a casa nostra a 

Artesa de Lleida.  

• Una activitat  perfecta per despertar 
l‘interès del públic assistent. 

• El contacte amb els animals és una 
experiència profunda i deixa un rècord durador. 

Dilluns, 29 Abril 

Dimarts, 30 Abril 
7 de la tarda 

 

• Activitat desenvolupada amb la col·laboració del Departament d e 
Polítiques Mediambientals de GENCAT.  

• S’explica les normes de l’activitat i  començarà l’exhibició de vol. 
Al final de l'exhibició hi ha un torn per fer preguntes. 

• ANIMALS: Mussol banyut / Mussol comú / Òliba / Gamarús / Duc / 
Geneta / Fura / Xot 

 

• Contingut de l’activitat: 

– Observació 
– Caracterització dels sers vius: 
Nutrició, relació i reproducció. 
– Animals del nostre entorn – 
Classificació segons diferents 
criteris observables. 
– Responsabilitat cap els 
animals. 
– Característiques i 
comportaments dels animals per 
adaptar-se al medi. 

     

 

 

Xerrada “conviure amb 
l'esclerosis múltiple”  

 

Lloc:  Sala de plens Ajuntament. 

A càrrec de :  MÒNICA NIEVES, 
directora i neuropsicòloga del 
Centre Neurorehabilitador Miquel  

Martí i Pol de la Fundació Esclerosi 
Múltiple.  

 

 

 

 

 

 



6 de la tarda 

9 a 11del mati 

11 del MATí 

 

 

 

 

 

Spinning  

 

Coordinat per: Artesa Gym 

Lloc: Sala Teatre 

 

Pel·lícula 

Bohemian Rhapsody   

(Entrada Gratuïta) 

Lloc:  Sala Teatre  
 
 
 

 
 

 

 

 

 

Exhibició d’Animals cuidadors 
de persones 

A càrrec de :  l’associació ILERKAN. Per a tots els públics i especialment 

pels nens.  

Lloc:  Escola 

 

L’Associació Ilerkan està formada per un equip multidisciplinari de 
professionals de l’àmbit sanitari, educatiu i social que s’han format com a 
tècnics i experts en Intervencions Assistides amb Animals (IAA), 
concretament amb gossos, treballem sempre en equip i en xarxa. 
 

Dimecres, 1 Maig 

Dijous, 2 de Maig 

2/4 de 7 de la tarda 

8 de la tarda 

2/4 de 8 de la tarda 

8 de la tarda 
Xerrada “Endreça la teva vida 
amb hàbit saludable” 

 
A càrrec de: Professionals Atelier narratiu (duració 1 hora). 

Lloc:  Sala de Plens Ajuntament. 
 
 

 
 

 
Taller de Risoteràpia  
 

A càrrec de : Dúnia Carulla 

Lloc:  Sala de plens de l’Ajuntament 

 
Un taller per desconnectar, on profunditzaràs amb tu mateix i connectaràs amb la 
teva capacitat de sentir i de connectar amb les teves emocions a través de 
l’expressió corporal, música, joc teatral...creant un espai on el riure serà el resultat 
per sentir-te millor. 

 
Concert de l’Intèrpret 

 

Concert de l’Orquestra Simfònica de l’Intèrpret. 

Lloc:  Sala del Teatre 

 
 
Masterclass de Zumba 
 

A càrrec de :  de Josep Rebull 

Lloc: Pavelló 

 

 

 

 

Divendres, 3 Maig 



10 de la nit 

7 de la tarda 

A continuació 

A continuació 

nit 

 

 
 
Berenar Popular  
 

Lloc:  Plaça Albízies 

                                                          
 

 

 

Sortida itinerant de l’obra de 
teatre “WITCHIN”  

 

Desde la plaça Albizies pels carrers del 
Poble 
Kabitha, Kena i Kibby són tres bruixes 
que s’han cansat de ser esclaves de la 
figura autoritària que les oprimeix: 
Makkú, un gat de grans dimensions 
que sempre se’n surt amb la seva.  
 

 
Actuació del Pardal 
Roquer, versió acústica 

Lloc:  Sala teatre 
 
Autor i compositor del nostre himne, "Soc de 
l'Oest".  

 
Actuació musical, pel duet 
format per Gemma Olomí i 
Raquel Herrera  
 
 

Dissabte, 4 Maig 

2/4 de l’1 del migdia  

11 del matí 

2 de la tarda 

 
 

 

 

 

Caramelles - Coral de Juneda 
 

Caramelles en homenatge a Camil Bonet 
 

Carrers del recorregut :  

Inici al c. Gallart:        11:00h. 

Plaça de l’Església:     11:15h.  

Plaça Major:                11:30h. 

c. Sant Ramon:           11:45h.  

c. Hortes:                     12:00h. 

Plaça Albízies:             12:15h. 

Pavelló:                        12:30h. 

 

 

 

Sardanes  
 

Ballada de Sardanes amb la: 

Cobla Contemporània 

Lloc:  Pavelló 
 

 
  Dinar popular   

 
Lloc:  Sala teatre 
 
Per tothom que vulgui compartir el dinar amb 
els sardanistes. 
Per apuntar-se al dinar podeu anar a les 
oficines de LA CAIXA o BBVA pel preu de 11 
euros i recollir el tiquet a les oficines 
municipals, fins el dia 2 de maig. 

 

Diumenge, 5 Maig 



6 de la tarda 

¾ de 5 de la tarda 

 

Rebuda “ULTRA 
CLEAN MARATHON”   

 
Hora :  ¾ de 5 de la tarda 
Lloc: Davant de la Sala del Teatre 
 
 
La segona edició de la “Ultra Clean Marathon” enguany ens passa la 1a 
edició per la nostra població, on ciclistes  faran una ruta circular que 
transcorrerà 700 km per zones d’alt valor paisatgístic i natural de 
Catalunya. 

 

Pel·lícula de cine mut   

A càrrec de:   

Carles Robert, pianista     i    Miquel Àngel Marín , clarinet 

 

 

 

 

Posen música a la pel.lícula “ The Cameraman”  de Buster Keaton 

 

 

 

UNA JOIA DEL CINEMA MUT... DIVERTIDÍSSIMA!! 

L'última pel.lícula muda d'en Buster Keaton és també el primer film que va realitzar 
per a l’MGM. Durant anys, aquesta companyia va fer servir The Cameraman, amb 
tocs de romanticisme i escenes absolutament delirants 
En Luke Shannon és un fotògraf que treballa pels carrers de Nova York acompanyat d’un 
mico petit. S’enamora d’una telefonista d’una companyia de noticiaris cinematogràfics i, 
per estar--‐hi a prop, es converteix en operador de cinema, cercant amb la seva càmera 
una bona notícia. 
Apta per a tots els públics 

Direcció: Edward Sedgwick          Any: 1928 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

                  

AJUNTAMENT ARTESA DE LLEIDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CULTURA I FESTES 



    

 
 
SALUTACIÓ 

 

La Primavera ja és aquí…i la nostra Setmana 
Cultural també!!! 

Estem molt contents que un any més podem 
gaudir de una altra Setmana Cultural al nostre 
poble, ARTESA DE LLEIDA.  

Amb tot el nostre apreci i respecte, us hem 
preparat tallers, xerrades, música, esport...i 
moltes coses més!!! 

Esperem que gaudiu d’una molt bona setmana 
i que hi participeu amb tot allò que us pugui 
resultar interessant i us vingui de gust. 

Us hi esperem a tots/es!!! 

Una abraçada 
 

Joan i Yolanda 
Regidors de Cultura 
 

 

 

 

 

 

 



2/4 de 7 de la 

tarda 

 
 

 

 

Conferència del Dr. David 

Bueno i Torrens 
 
"El cervell aprenent: Què ens diu la neurociència s obre l'educació". 
 
Lloc:  Sala Teatre  

Preu:  Anticipada: 3€ fins al dia 16 d’abril 
Taquilla: 5€ 

Per poder assistir a la conferència cal fer prèviament la inscripció 
omplint el següent formulari: 

El codi Qr us porta al formulari. 

 
 
 

 

 

O bé cliqueu en aquest enllaç per anar al formulari: 

https://goo.gl/forms/mcoR6j9dn0yZrsn22 

 
 
Què és la neurociència? La neurociència ens ha permès entendre 
com funciona el cervell en molts aspectes del nostre dia a dia, un 
d’aquests és l’aprenentatge. Les emocions, la motivació, el plaer, la 
curiositat... en el naixement s’introdueixen en el funcionament instintiu 
del nostre cervell i esdevenen fonamentals en qualsevol procés 
d’ensenyament- aprenentatge. 
 
És un científic envoltat de preguntes: Com aprenem? Com pensa un 
adolescent? Quina és la millor edat per començar amb un segon 
idioma? Per què la música, la plàstica i l'educació física són tan 
importants?... 
 

2/4 DE 6 de la tarda 

12 del migdia 

2/4 de 10 del matí 

 

 

 

 

 
Taller amb fruita per a 

nens i nenes 

 

A càrrec del :  ”Taller de lletres ” amb  
la Saray 
Lloc:  Menjador Escola 
Inscripcions a l’Ajuntament  
         

 

 

 

 

 
Festival Escola Música 
Municipal (Dalcroze) 

 

     

Les veus en concert  
Viatge auditiu pel S. XX Els alumnes de cant de l’Escola de Música 
Municipal i els alumnes del Centre Dalcroze de Lleida uneixen les seves 
veus per oferir un concert ben especial. 

 

 

 

 

 

Caminada 
 

A càrrec de:   U.E. Superbé  -  Caminada pels diferents llocs del terme 
d’un recorregut d’uns 12 kms, en acabar hi haurà un petit refrigeri, pels 
caminadors i caminadores.    
Sortida  davant de l’Ajuntament  
 

Diumenge, 28 Abril 

Divendres, 26 d’Abril 

Dissabte, 27 Abril 



6 de la tarda 

5 de la tarda 

5 de la tarda 

 
 

Pel·lícula  

Robin Hood (Entrada Gratuïta) 

Lloc:  Sala Teatre  

  

 

 

 

 

 

Taller de pastissos  

  
 
A càrrec de: Rouyat Ben-Hommane el 
Qarbadani  
 
Lloc:  Menjador escola 

Inscripció a l’Ajuntament fins el dia 24 d’abril.  
 
 
 

 

 

 

 

 
Espectacle amb Fauna Salvatge   

 
A càrrec de: Zoo Pirineus 
Lloc: Sala Teatre 
 
• Zoo ve a casa nostra a 

Artesa de Lleida.  

• Una activitat  perfecta per despertar 
l‘interès del públic assistent. 

• El contacte amb els animals és una 
experiència profunda i deixa un rècord durador. 

Dilluns, 29 Abril 

Dimarts, 30 Abril 
7 de la tarda 

 

• Activitat desenvolupada amb la col·laboració del Departament d e 
Polítiques Mediambientals de GENCAT.  

• S’explica les normes de l’activitat i  començarà l’exhibició de vol. 
Al final de l'exhibició hi ha un torn per fer preguntes. 

• ANIMALS: Mussol banyut / Mussol comú / Òliba / Gamarús / Duc / 
Geneta / Fura / Xot 

 

• Contingut de l’activitat: 

– Observació 
– Caracterització dels sers vius: 
Nutrició, relació i reproducció. 
– Animals del nostre entorn – 
Classificació segons diferents 
criteris observables. 
– Responsabilitat cap els 
animals. 
– Característiques i 
comportaments dels animals per 
adaptar-se al medi. 

     

 

 

Xerrada “conviure amb 
l'esclerosis múltiple”  

 

Lloc:  Sala de plens Ajuntament. 

A càrrec de :  MÒNICA NIEVES, 
directora i neuropsicòloga del 
Centre Neurorehabilitador Miquel  

Martí i Pol de la Fundació Esclerosi 
Múltiple.  

 

 

 

 

 

 



6 de la tarda 

9 a 11del mati 

11 del MATí 

 

 

 

 

 

Spinning  

 

Coordinat per: Artesa Gym 

Lloc: Sala Teatre 

 

Pel·lícula 

Bohemian Rhapsody   

(Entrada Gratuïta) 

Lloc:  Sala Teatre  
 
 
 

 
 

 

 

 

 

Exhibició d’Animals cuidadors 
de persones 

A càrrec de :  l’associació ILERKAN. Per a tots els públics i especialment 

pels nens.  

Lloc:  Escola 

 

L’Associació Ilerkan està formada per un equip multidisciplinari de 
professionals de l’àmbit sanitari, educatiu i social que s’han format com a 
tècnics i experts en Intervencions Assistides amb Animals (IAA), 
concretament amb gossos, treballem sempre en equip i en xarxa. 
 

Dimecres, 1 Maig 

Dijous, 2 de Maig 

2/4 de 7 de la tarda 

8 de la tarda 

2/4 de 8 de la tarda 

8 de la tarda 
Xerrada “Endreça la teva vida 
amb hàbit saludable” 

 
A càrrec de: Professionals Atelier narratiu (duració 1 hora). 

Lloc:  Sala de Plens Ajuntament. 
 
 

 
 

 
Taller de Risoteràpia  
 

A càrrec de : Dúnia Carulla 

Lloc:  Sala de plens de l’Ajuntament 

 
Un taller per desconnectar, on profunditzaràs amb tu mateix i connectaràs amb la 
teva capacitat de sentir i de connectar amb les teves emocions a través de 
l’expressió corporal, música, joc teatral...creant un espai on el riure serà el resultat 
per sentir-te millor. 

 
Concert de l’Intèrpret 

 

Concert de l’Orquestra Simfònica de l’Intèrpret. 

Lloc:  Sala del Teatre 

 
 
Masterclass de Zumba 
 

A càrrec de :  de Josep Rebull 

Lloc: Pavelló 

 

 

 

 

Divendres, 3 Maig 



10 de la nit 

7 de la tarda 

A continuació 

A continuació 

nit 

 

 
 
Berenar Popular  
 

Lloc:  Plaça Albízies 

                                                          
 

 

 

Sortida itinerant de l’obra de 
teatre “WITCHIN”  

 

Desde la plaça Albizies pels carrers del 
Poble 
Kabitha, Kena i Kibby són tres bruixes 
que s’han cansat de ser esclaves de la 
figura autoritària que les oprimeix: 
Makkú, un gat de grans dimensions 
que sempre se’n surt amb la seva.  
 

 
Actuació del Pardal 
Roquer, versió acústica 

Lloc:  Sala teatre 
 
Autor i compositor del nostre himne, "Soc de 
l'Oest".  

 
Actuació musical, pel duet 
format per Gemma Olomí i 
Raquel Herrera  
 
 

Dissabte, 4 Maig 

2/4 de l’1 del migdia  

11 del matí 

2 de la tarda 

 
 

 

 

 

Caramelles - Coral de Juneda 
 

Caramelles en homenatge a Camil Bonet 
 

Carrers del recorregut :  

Inici al c. Gallart:        11:00h. 

Plaça de l’Església:     11:15h.  

Plaça Major:                11:30h. 

c. Sant Ramon:           11:45h.  

c. Hortes:                     12:00h. 

Plaça Albízies:             12:15h. 

Pavelló:                        12:30h. 

 

 

 

Sardanes  
 

Ballada de Sardanes amb la: 

Cobla Contemporània 

Lloc:  Pavelló 
 

 
  Dinar popular   

 
Lloc:  Sala teatre 
 
Per tothom que vulgui compartir el dinar amb 
els sardanistes. 
Per apuntar-se al dinar podeu anar a les 
oficines de LA CAIXA o BBVA pel preu de 11 
euros i recollir el tiquet a les oficines 
municipals, fins el dia 2 de maig. 

 

Diumenge, 5 Maig 



6 de la tarda 

¾ de 5 de la tarda 

 

Rebuda “ULTRA 
CLEAN MARATHON”   

 
Hora :  ¾ de 5 de la tarda 
Lloc: Davant de la Sala del Teatre 
 
 
La segona edició de la “Ultra Clean Marathon” enguany ens passa la 1a 
edició per la nostra població, on ciclistes  faran una ruta circular que 
transcorrerà 700 km per zones d’alt valor paisatgístic i natural de 
Catalunya. 

 

Pel·lícula de cine mut   

A càrrec de:   

Carles Robert, pianista     i    Miquel Àngel Marín , clarinet 

 

 

 

 

Posen música a la pel.lícula “ The Cameraman”  de Buster Keaton 

 

 

 

UNA JOIA DEL CINEMA MUT... DIVERTIDÍSSIMA!! 

L'última pel.lícula muda d'en Buster Keaton és també el primer film que va realitzar 
per a l’MGM. Durant anys, aquesta companyia va fer servir The Cameraman, amb 
tocs de romanticisme i escenes absolutament delirants 
En Luke Shannon és un fotògraf que treballa pels carrers de Nova York acompanyat d’un 
mico petit. S’enamora d’una telefonista d’una companyia de noticiaris cinematogràfics i, 
per estar--‐hi a prop, es converteix en operador de cinema, cercant amb la seva càmera 
una bona notícia. 
Apta per a tots els públics 

Direcció: Edward Sedgwick          Any: 1928 
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 CULTURA I FESTES 


