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Les propostes culturals del cap de
setmana a Ponent
El festival Mud a Lleida i el concert de Berta Puigdemasa a Miralcamp, entre els
actes més destacats

Donovan, cap de cartell del festival MUD | Mud Fest

Dissabte 11
Tàrrega: 4a Calçotada Popular
http://www.tarrega.cat/esdeveniments/4a-calcotada-popular-de(
tarrega-vermut-calcotada)
Se'n pot gaudir a partir de les 12:30h, a la plaça de les Nacions sense Estat. És una activitat oberta
a tothom.

Lloc: Plaça de les Nacions sense Estat Hora: 12.30h Preus: 10 euros (menú) / 8 euros (menú
sense calçots i menú vegetarià)

Lleida: Festa Familiar Solidària
https://www.antisidalleida.org/ca/inici
(
)
De les 17h a les 20h, Festa Familiar Solidària que organitza l'Associació Antisida de Lleida.

Lloc: Plaça de la Paeria Hora: 17.00h Entrada gratuïta
https://www.naciodigital.cat/lleida/noticia/22126/propostes/culturals/cap/setmana/ponent
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Diumenge 12
?Lleida: Festival Mud (http://musiquesdisperses.com/)
El festival està organitzat per Guerssen i l'Ajuntament de Lleida. Un festival de format petit-mitjà, que
es sent còmode en aquest lloc, lluny de les pirotècnies de mercat, buscant l'essència, la proximitat
i, sobretot, l'autenticitat, essent reconegut com un dels festivals més particulars del circuit.
?Lloc: Cafè del Teatre Consultar programació
http://musiquesdisperses.com/
(
)

Miralcamp: Concert de Berta Puigdemasa
(https://www.facebook.com/activitatsalcasal/photos/a.582097051956538.1073741828.582095
468623363/774804282685813/?type=3&theater)
Al Casal Solé i Sabaté de Miralcamp, Berta Puigdemasa oferirà un concert d'arpa i guitarra
elèctrica.?
?Lloc: Casal Solé i Sabaté Hora: 18.00h Preu: 5 euros / 4 euros (amics del casal)

?Lleida: Concert "OJC amb Beethoven, Morera i Calvó"
(http://auditorienricgranados.cat/programacio/lojc-beethoven-morera-calvo-orquestrasimfonica-julia-carbonell-terres-lleida/)
L'OJC, compromesa amb els autors de casa nostra, interpreta l'homenatge a Beethoven del vigatà
Bernat Calvó, juntament amb la Segona simfonia del mateix Beethoven, una manera de fer palesa
la influència dels grans mestres universals en la música que es feia a les nostres terres durant el
segle XIX.
?Lloc: Auditori Enric Granados Hora: 19.00h i 21.00h Preu: 10 euros (reduïda) / 12 euros
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