Benvolguts/Benvolgudes,
Ens complau oferir-vos el programa d’activitats al voltant de l’exposició Campo Adentro.
Revisió 2010-2013. de Fernando García-Dory i què podreu visitar a la Planta 1 del Centre
d’Art la Panera fins el 25 de maig de 2014.

Conferència inaugural a càrrec de
l’historiador Vicente Ortín: Els pobles de
colonització al Segrià
Dimecres 5 de març a les 18:30.
Lloc: Centre d’Art la Panera. Pl. de la Panera,
2, Lleida.
Activitat oberta a tot el públic

Taller de fotografia amb Juan Santos,
membre del col·lectiu NOPHOTO.
Del 6 al 8 de març
El col·lectiu NOPHOTO
(http://www.nophoto.org) a partir de
l’experiència en el projecte Vegaviana. Memoria
colonizada realitzarà un taller que prendrà com
a punt de partida la vila de Gimenells, la seva
història com a poble de colonització i els
records i vivències dels seus habitants
Es un taller de fotografia, però també serà: un
treball de camp i recerca, un procès de
recreació de la memòria col·lectiva i una
exposició
Dijous 6 i divendres 7 de març de 17:30 a 19:00
Dissabte 8 de març de 9:30 a 13:30 i de 15:00
a 17:00
Lloc: poble de Gimenells.
Punt de trobada: Porxos Ajuntament
Preu: 10 €
Places limitades a 15 participants
Inscripcions:
l’Ajuntament de Gimenells:
Tel: 973 748 084
Centre d’Art la Panera
Tel: 973 26 21 85
Activitat realitzada en col·laboració amb
l’Ajuntament de Gimenells

Microcultures: en col·laboració amb els
microorganismes. Economies fermentades
25, 26 i 27 d’abril
Taller d’intervenció artística d'Aviv Kruglanski,
Vahida Ramujkic i Moshe Robas, en el que a
partir de productes locals, s’experimentarà amb
els aliments, les fermentacions alimentàries,
l’art contemporani i els nous models socials.
És un taller que té com a objectiu generar un
espai d’aprenentatge en el que s’intercalaran
sessions pràctiques de fermentació culinària
amb sessions d’anàlisi de dinàmiques socials i
econòmiques.
Al llarg d’aquests tres dies els assistents
aprendran i prepararan falafel, boza, idlis,
labneh, tempeh, i altres delicioses receptes
Divendres 25 d’abril, de 17:00 a 19:00 h.
Lloc: Centre d’Art la Panera
Dissabte 26 d’abril, d’11:00 a 13:00 i de 17:00 a
19:00 h.
Lloc: Centre d’Interpretació de la Mitjana
Diumenge 27 d’abril, d’11:00 a 13:00 h.
Lloc: Centre d’Art la Panera
Preu: 20 €

Diumenge 11 de maig
Visita a la Cooperativa Agrícola el Soleràs:
Tast d’olis i esmorzar
Tast guiat per Josep Maria Preixens, membre
del panell oficial de tast d’olis d’oliva verge de
Catalunya des de fa més de 20 anys i membre
del consell rector de la Cooperativa del Soleràs.
Visita de l’exposició fruit del taller del
col·lectiu NOPHOTO a Gimenells
Menú Degustació vinculat a l’exposició
Campo adentro al Restaurant Malena de
Gimenells, recentment reconegut amb una
estrella Michelin.
Cost de l’activitat: 70 € per persona
Inclou el menú degustació amb begudes, el
transport en minibús i un lot de catàlegs. Data
límit inscripcions: 25 d’abril
Places
Sortida des de la zona d’estacionament del
Camp d’Esports a les 9:00 h.
Tornada a les 18:00 h.

Activitats organitzades per Grup d'estudis
HortaRiu de l'Ateneu Popular de Ponent en
col·laboració amb el Museu de l’Aigua de
Lleida.

Diumenge 16 de març, de 10 a 13h
Itinerari per l’horta de Copa d'Or
Recorregut guiat pels elements de més interès
de la zona de la Bordeta i Copa d'Or: el molí de
Sant Anastasi, la sèquia de Fontanet, el Museu
de l'Aigua, el canal de Seròs, el xoperal del
Tòfol i la sèquia de Torres.
Preu: gratuït
Diumenge 23 de març, de 10 a 13h
Itinerari pel canal de Pinyana
Recorregut guiat per la part alta del canal de
Pinyana, amb la visita a alguns dels elements
de més interés, com la casa de l'aigua, el molí
d'Almenar i una indústria de la zona.
Preu: gratuït. Transport en autocar.
Diumenge 30 de març, de 10 a 13h
Itinerari per l’horta de Grenyana
Recorregut guiat pels elements de més interès
de la zona de Grenyana: el parc de la Mitjana,
el molí de Cervià, la sèquia de Fontanet i
l'ermita de Grenyana.
Preu: gratuït.
Més informació: gruphortariu@gmail.com

Esperem que aquesta programació sigui del seu interès. No dubteu posar-vos en
contacte amb el centre per més informació a través del telèfon 973262185 o el correu
electrònic educaciolapanera@paeria.cat
Aprofito l’avinentesa per saludar-vos molt cordialment,

Glòria Picazo i Calvo
Directora del Centre d’Art la Panera
Lleida, 28 de febrer, 2014

