
Formes d’art del passat: 
de les coves a les venus
A càrrec d’Anna Bonet Peláez, arqueòloga especialitzada en coeducació i difusió 
de la prehistòria en zones rurals.
Després d’una visita a l’exposició “Art Primer. Artistes de la prehistòria”, un taller 
pràctic demostrarà com es pintava i es creaven figures a la prehistòria.

Diumenge 21 de novembre / VISITA + TALLER

museudel le ida.cat

Dijous 25 de novembre/ GASTRONOMIA

Diumenge 12 de desembre/VISITA+TALLER

Diumenge 28 de novembre/ VISITA + TAST
Visita guiada al conjunt d’art rupestre
de la Roca dels Moros del Cogul i tast 
d’olis de les Garrigues
La visita anirà a càrrec d’Anna Torres, responsable del Centre d’Interpretació d’Art 
Rupestre de la Roca dels Moros del Cogul i el tast a càrrec de Montse Freixa, cuinera 
i sumiller d’OOVE. Combinació de dos elements patrimonials de la humanitat, les 
pintures rupestres del Cogul i l’oli d’oliva verge extra de les Garrigues.

Hora: 12.00 h
Preu: 8€/ menors de 12 anys gratuït
Aforament limitat. Cal reserva i pagament previs: reserves@museudelleida.cat
L’activitat es farà al Conjunt Rupestre la Roca dels Moros - El Cogul (Camí del Cogul a Albagés, Km 1)

ACTIVITATS  

Dimarts 14 de desembre/ CONFERÈNCIA

Linya, una dona de fa 15.000 anys 
de la Cova Gran de Santa Linya 
(La Noguera)
A càrrec de Jorge Martínez Moreno i Rafael Mora Torcal (Centre d’Estudis del 
Patrimoni Arqueològic de la Universitat Autònoma de Barcelona- CEParq-UAB)
Hora: 19.00 h
Activitat gratuïta
Entrada lliure

Hora: 12.00 h
Preu: 5 €/ menors de 12 anys 3€
Cal reserva prèvia: reserves@museudelleida.cat

9es Nits Gastronòmiques: 
Un viatge gastronòmic a la prehistòria

Horaris: 20.00 h (museu) i 21.15 h (restaurant Saroa, Carrer Torres de Sanui, 12, Lleida)
Preu: 40 €
Places limitades. Cal reserva prèvia: reserves@museudelleida.cat
Les reserves es mantindran durant 48h. Si en aquest termini no es realitza el pagament, les places 
tornaran a estar disponibles.

Visita a l’exposició “Art Primer. Artistes de la prehistòria” i sopar al restaurant 
Saroa de Lleida, on el cuiner Salvador Trabalón i la periodista Cinta S. Bellmunt 
presentaran un maridatge entre gastronomia i prehistòria, inspirat en el llibre 
“Receptes paleo”, de l’arqueòleg Eudald Carbonell i la pròpia Cinta S. Bellmunt.

Formes d’art del passat: 
de les coves a les venus
A càrrec d’Anna Bonet Peláez, arqueòloga especialitzada en coeducació i difusió 
de la prehistòria en zones rurals.
Després d’una visita a l’exposició “Art Primer. Artistes de la prehistòria”, un taller 
pràctic demostrarà com es pintava i es creaven figures a la prehistòria.
Hora: 12.00 h
Preu: 5 €/ menors de 12 anys 3€
Cal reserva prèvia: reserves@museudelleida.cat

Diumenge 19 de desembre/ VISITA+TALLER

Visita guiada al conjunt d’art rupestre
de la Roca dels Moros del Cogul i tast 
d’olis de les Garrigues
La visita anirà a càrrec d’Anna Torres, responsable del Centre d’Interpretació d’Art 
Rupestre de la Roca dels Moros del Cogul i el tast a càrrec de Montse Freixa, cuinera 
i sumiller d’OOVE. Combinació de dos elements patrimonials de la humanitat, les 
pintures rupestres del Cogul i l’oli d’oliva verge extra de les Garrigues.

Hora: 12.00 h
Preu: 8€/ menors de 12 anys gratuït
Aforament limitat. Cal reserva i pagament previs: reserves@museudelleida.cat
L’activitat es farà al Conjunt Rupestre la Roca dels Moros - El Cogul (Camí del Cogul a Albagés, Km 1)

Dimarts 30 de novembre/ CONFERÈNCIA + PRESENTACIÓ 
LLIBRE
“Pic i Puc i Mut el Mamut”

Hora: 19.00 h
Activitat gratuïta
Entrada lliure

A càrrec d’Antoni Bardavio, director del CdA de la Noguera, i Sònia Mañé, docent 
del CdA de la Noguera.
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