
Roda Roda
Museu de l’Automoció de Lleida
Santa Cecília, 22
25001 Lleida
Tel. 973 212 635/973 700 393
www.museudelautomociodelleida.cat

Roda Roda
Museu de
l’Automoció de Lleida

Exposició
Lleida 1912. Memòria d’una
exposició d’art

Enguany se celebra el centenari de
l’Exposició d’Art que va tenir lloc a
Lleida l’any 1912 en el marc d’una de
les Festes de Maig més recordades del
segle XX. L’exposició va esdevenir un
punt d’inflexió dins els nous aires que
es respiraven en l’ambient artístic
lleidatà i el seu èxit va estimular la
necessitat de comptar amb una
institució per a l’exposició permanent
d’obres d’art a la ciutat.

Visita comentada a l’exposició
a les 20.00 h, a càrrec de Jesús
Navarro, director del Museu i comissari
de la mostra.

Museu d’Art Jaume Morera
Av. Blondel, 40  (Edifici Casino)
25002 Lleida
Tel. 973 700 419
mmorera@paeria.cat
www.paeria.cat/mmorera

Museu d’Art
Jaume Morera
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Peça del Trimestre:
Els microcotxes dels anys 50
Els microcotxes van ser els vehicles
que es trobaven més a l’abast de les
classes populars que no podien
adquirir un automòbil més gran durant
la dècada dels anys 50. A l’Estat
espanyol, més d’una trentena de
marques automobilístiques es
dedicaven a la fabricació d’aquests
petits automòbils, els quals van
suposar per a la societat un pas
intermedi entre la motocicleta o el
sidecar, i la comercialització massiva
del Seat 600 a principi dels 60.
Redescobriu-los al Roda Roda
aquesta nit.

Visita guiada a la col·lecció
permanent a les 21.00 h

Seu Vella

ENTRADA GRATUÏTA

Tots els espais estaran oberts,
excepcionalment,

de 20.00 a 24.00 h
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Exposició Sala Montsuar de l’IEI
Hansel i Gretel
Procés creatiu i muntatge
Del 19 d’abril al 6 de juny
Exposició del material artístic d’aquest
clàssic estrenat l’any 2003 pel Centre
de Titelles de Lleida.

Exposició Galeria IEI
Santuari de la Mare de Déu del
Merli d’Alguaire
Del 18 d’abril al 31 de maig
Exposició del Santuari de la Mare de
Déu del Merli a Alguaire, originari del
s. XIII i modificat periòdicament fins
a finals del s. XVII.

Institut d’Estudis Ilerdencs
Plaça Catedral, s/n
25002 Lleida
Tel. 973 271 500
http://www.fpiei.cat

IEI

Centre d’Art la Panera
Pl. de la Panera, 2
25002  Lleida
Tel. 973 262 185
www.lapanera.cat

Concert a l’aire lliure
Lloc: av. de Blondel (davant de
CaixaForum Lleida)
Horari: 19.00 i 21.00 h

Gumbo Jass Band
Jazz de Nova Orleans

Ramon Cuadrada, trompeta
Francesc Miralta, clarinet
Òscar Font, trombó
Josep Traver, banjo
David Parras, tuba
David Forns, percussió

Els sis components de Gumbo Jass
Band s’ocupen, des de l’any 1998, de
preservar i difondre a casa nostra una
música que va néixer al començament
del segle XX a l’estat de Louisiana i
que encara manté la seva vigència.

Turó de la Seu Vella
Apartat de Correus 1013
Lleida
Tel. 973 230 653
www.turoseuvella.cat

CaixaForum Lleida
Blondel, 3
25002 Lleida
Tel. 973 27 07 88
www.laCaixa.es/ObraSocial

Museu de Lleida:
diocesà i comarcal
Carrer Sant Crist, 1
25002 Lleida
T. 973 28 30 75
museu@museudelleida.cat
www.museudelleida.cat

Grans Reptes - Petites
Museografies

El Consorci del Turó de la Seu
Vella de Lleida estrena i presenta
als visitants de La Nit dels Museus
2012 petites millores que han
d’ajudar a la comprensió del seu
immens patrimoni: noves eines
que acompanyin l’observador i
li facilitin un viatge cap a altres
monuments i museus d’arreu del
món.

La Seu Vella estarà oberta a partir
de les 20.00 h.

Exposicions
A la derriba, de Juan López;
El Repartiment, de Rogelio López
Cuenca, i Realitat Inversa, de Xoán
Anleo.

El Centre d’Art la Panera ofereix la
possibilitat de realitzar visites
comentades a les exposicions que
actualment s’hi presenten.
A la planta 0: A la derriba, en què Juan
López ha esquerdat els murs de l’edifici
per obrir el centre d’art a la ciutat.
I a la planta 1: exposicions de Rogelio
López Cuenca, El Repartiment,
i a l’espai del Centre de Documentació,
Realitat Inversa, de Xoán Anleo.

Visites comentades a les 20.00 i
a les 22.00 h

El Museu de Lleida presenta
l’activitat Un museu divers.
Tres mirades al Museu de Lleida.
A través de tres visites guiades
diferents, el públic podrà descobrir
tres mirades diverses del Museu de
Lleida.

Els assistents podran triar una de
les tres visites:

20.30 h. Crònica social de la
història de Lleida

21.00 h. Història de la dieta
mediterrània

21.30 h. Descobreix el llegat de
Roma

La durada de cada visita serà
d’aproximadament 75 minuts.

Centre d’Art
la Panera

Turó Seu Vella

Museu de LleidaCaixaForum Lleida

La Nit dels Museus és una iniciativa
promoguda pel Consell d’Europa en
què participen més de 4.000
institucions museístiques de 40 països
per tal de promoure i oferir, en un
projecte comú, una manera diferent
i creativa de visitar-les.

Per cinquena vegada consecutiva,
els equipaments museístics i culturals
de la ciutat de Lleida s’adhereixen a
aquesta proposta europea per obrir
les seves portes i oferir diverses
activitats des de les 20.00 fins a les
24.00 h.
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