
 
 

Del 5 al 12 de març del 2019 

DATA ACTIVITAT MUNICIPI + INFO 

03/02/2020 - 
10:00 a 
06/03/2020 - 
12:00 

LLAR D'INFANTS 
Sarroca de 
Lleida 

Setmana de portes obertes llar d'infants 
Lloc: carrer de les escoles 
entrada gratuïta 
+info http://sarrocalleida.ddl.net/ 
  

02/03/2020 - 
18:30 a 
12/03/2020 - 
12:00 

SETMANA CULTURAL DE 
LA DONA TREBALLADORA 

Almenar 

Setmana cultural de la dona treballadora 
5 Març " Xerrada sobre Olis essencials  
6 Març " Xerrada sobre aspectes bàsics del son 
8 Març " Lectura de manifest del dia internacional de la dona treballadora seguit d'un vermut per a tots els assistents 
+info http://www.almenar.cat/  

05/03/2020 - 
10:00 

LA MÚSICA DE JAZZ Lleida 

 
Recorregut auditiu pels orígens i els primers estils de la música negroamericana, amb el jazz com a fil conductor. A 
través de les peces musicals l’alumnat coneixerà i sobretot escoltarà, la música que els esclaus africans van dur als 
EUA. Una música que, barrejada amb certs aspectes de la música pròpia dels emigrants europeus, va donar lloc ja al 
segle XX 
Lloc: Auditori Municipal Enric Granados 
Preu: per concretar ( taquilla ) 
+info https://auditorienricgranados.cat/es/programacion/  

05/03/2020 - 
21:30 

PROJECT PARTY IMPRO Lleida 

Project Party Impro 
Un format d’improvisació proper a la long-form que ens convida a fer una festa cada nit. 
Lloc: La Saleta 
Preu: 5€ 
+nfo http://www.lasaletalleida.com/event/the-party-projectpartyimpro/  

06/03/2020 - 
17:30 

MICROMASCLISMES Llardecans 

Petits i quotidians exercicis de poder que permeten als homes fer el que volen pero impideixen que les dones facin el 
mateix 
a càrrec de Anna Lloret psicòloga de SIAD 
Lloc:  Llar de jubilats 

http://sarrocalleida.ddl.net/
http://www.almenar.cat/
https://auditorienricgranados.cat/es/programacion/
http://www.lasaletalleida.com/event/the-party-projectpartyimpro/
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entrada gratuïta 
+info https://www.llardecans.cat/  

06/03/2020 - 
19:30 

MICRO OBERT Alcarràs 

MICRO OBERT 
Aprofita el Micro Obert del Garatge per ensenyar el que saps fer! Aquí podràs cantar, rapejar, fer imitacions o 
performances, recitar un poema, fer monòlegs, improvisar, explicar acudits, explicar el teu projecte o el que tu 
prefereixis 
Lloc: Sala d'Actes deñ centre major 
+info https://www.elgaratge.org/  

06/03/2020 - 
20:00 

INAUGURACIÓ DE 
L'EXPOSICIÓ ART I DONA 

Lleida 

Inauguració de l'exposició art i dona 
Lloc: Castellers de Lleida ( C/Nou 1-17 ) 
Entrada gratuïta 
  

06/03/2020 - 
20:30 

EMPREMPTES-DOS DE LIS Lleida 

 
Dos de Lis neix amb l’objectiu d’aprofundir i redescobrir el repertori per a violí i guitarra. Les lleidatanes Roser Farré i 
Laura Fontanals presenten diferents propostes buscant noves formes de gaudir i compartir la música. 
Lloc: Auditori Municipal Enric Granados 
Preu: 11 € 
+info https://auditorienricgranados.cat/es/programacion/  

06/03/2020 - 
22:30 

NITS DE TAVERNA Almacelles 

Miquel Pujadó és l’artista més veterà d’aquesta 5a edició de les Nits de Taverna i podem destacar d’ell que ha actuat 
arreu d’Europa i Amèrica i ha enregistrat 11 discos amb les seves pròpies cançons, 3 amb les seves adaptacions de 
Georges Brassens i 3 amb poemes musicats. A més de cantant i autor de cançons, és compositor i adaptador 
Lloc: Sala Arca 
Preu gratuit 
+info http://www.almacelles.cat/  

07/03/2020 - 
09:30 

RUTES FLORIT 2020 Alcarràs 
Rutes florit 2020 
Programació 
9:30: sortida;10:00: esmorzar; 11:00: temps per fotografies i passejada amb autocar 

https://www.llardecans.cat/
https://www.elgaratge.org/
https://auditorienricgranados.cat/es/programacion/
http://www.almacelles.cat/
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12:00: visita a l'agrobotiga de fruits de ponent 
Inscripcions al casino del poble 
Preu 10€ 
Més info: www.alcarras.cat  

07/03/2020 - 
10:00 

MERCAT DE L'HORT Lleida 

 
Mercat de l'hort 
Lloc: Plaça Sant Joa 
  

07/03/2020 - 
18:00 

CARNESTOLTES 2020>>> 
Puigverd de 
Lleida 

Carnestoltes 2020 
Programació 
18:00: Concentració de carrosses i disfresses i tot seguit rua pels carrers 
19:30: Sala de ball amb el grup band the cool 
00:00: Comença el carnestoltes jove amb el dj martins, alex montes i hooket 
+info http://puigverdlleida.cat/  

07/03/2020 - 
18:30 

DINTRÍSSIM/ XIULA Lleida 

L’espectacle és un concert teatralitzat on les noves cançons de Xiula es combinaran amb alguns dels clàssics del grup. 
A través de la música, l’humor i acompanyats per projeccions anatòmiques sorprenents, els Xiula s’enfrontaran al 
sucre, vibraran amb els polls, gaudiran d’una meditació màntrica col·lectiva, rapejaran sobre la verdura i el peix, i 
tractaran altres temes que afecten a tots i totes, com els mocs o les pantalles. 
Lloc:  Auditori Municipal Enric Granados 
Preu:  12 € 
+info https://auditorienricgranados.cat/es/programacion/  

07/03/2020 - 
18:30 

CARNESTOLTES 2020 
Benavent de 
Segrià 

Carnestoltes 2020 
Rua de carnestoltes acompanyada dels ritmes de la Batukada 
Una vegada acabada la rua, ball de disfresses amb dj bleizy 
i tot seguit sopar. 
Lloc: Casal de l'ajuntament 
Preu: 4.5€ 

http://www.alcarras.cat/
http://puigverdlleida.cat/
https://auditorienricgranados.cat/es/programacion/
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+info http://www.benaventdesegria.cat/  

07/03/2020 - 
20:00 

LA TRESQUERA-CIA. LA 
REMEIERA 

Lleida 

La Tresquera, un text que mostra la intimitat de dues germanes que es troben passats els anys i ens permet veure i 
sentir quin camí han triat ambdues per sobreviure i tirar endavant 
Lloc: La Saleta 
Preu: 10€ 
+info http://www.lasaletalleida.com/  

07/03/2020 - 
21:00 

CROW BLACK CHICKEN Lleida 

Crow Black Chicken (Dirty Shouthern Blues) i Crazy Keys (Hard Rock - Vitoria) 
Primer cop a Lleida 
Lloc: Cafè del Teatre 
Preu: 15€ 
+info https://www.facebook.com/cafedelteatre/ 

08/03/2020 - 
09:30 

IX CAMINADA SOLIDÀRIA Aitona 

 
IX CAMINADA SOLIDÀRIA 
En benefici del centre de iniciatives solidaries Àngel Olaran 
vine a caminar entre els arbres florits i viu una experiència única pels teus sentits 
Lloc: Plaça del Pavelló Poliesportiu 
+info http://www.aitona.cat/  

08/03/2020 - 
11:00 

SORTIDA EN BTT Torrebesses 

  
Sortida en btt pels camins de pedra al voltant de Torrebesses 
Lloc. Plaça Vileta 9-11 
+info http://www.torrebesses.cat/  

08/03/2020 - 
12:00 

VERMUT MUSICAL Alcarràs 

 
Vermut musical amb veu de dona 
Acte institucional del dia internacional de la dona 
Actuació del grup femeni LOOP 
Lloc: Plaça nova 
+info https://www.alcarras.cat/  

http://www.benaventdesegria.cat/
http://www.lasaletalleida.com/
https://www.facebook.com/cafedelteatre/
http://www.aitona.cat/
http://www.torrebesses.cat/
https://www.alcarras.cat/
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08/03/2020 - 
16:00 

FESTA FEMENINA 
Torres de 
Segre 

 
Festa femenina " lluitem per la igualtat " 
Es fara diverses activitats a fi de  reivindicar el feminisme 
Lloc: Sala D'actes de la plaça Catalunya 
+info http://www.torressegre.cat/ 
  

08/03/2020 - 
17:30 

DIA DE LA DONA 
TREBALLADORA 

Corbins 

DIA DE LA DONA TREBALLADORA 
varies activitats + xocolatada 
organitza Adocor 
Lloc: Sala 1 Octubre 
Preu: 5€  
+info http://www.corbins.cat/  

 

http://www.torressegre.cat/
http://www.corbins.cat/

