
Auditori Municipal 
Enric Granados
PROGRAMACIÓ
Tardor 2016



Quan aconsegueixo una melodia afortunada, per uns moments m’absorbeix 
totalment i m’oblido del que més estimo…

E. Granados



La nova programació de l’Auditori Municipal 
Enric Granados omple la tardor d’activitats 
musicals, diverses en el seu format i contingut. 
Continuant amb la commemoració Granados, 
gaudirem d’un concert participatiu molt singu-
lar, El cant de les estrelles, obra de gran format 
coral amb les corals que formen part de la FCEC 
a les Terres de Lleida i Lleidart Ensemble, diri-
gits per Pedro Pardo.

Cal destacar també els concerts de les formaci-
ons residents a l’Auditori, especialment la Or-
questra Julià Carbonell que, per commemorar 
el 15è aniversari de la formació, ens oferirà una 
programació plena de sorpreses i músics con-
vidats de primeríssim nivell, com el tenor José 
Cura en la seva faceta de director d’orquestra, 
amb la Simfonia del Nou Món.

El pianista i director Néstor Bayona, recent-
ment guardonat amb el premi internacional 
Ciutat de Lleida, torna a l’Auditori per presentar 
un programa fora del format clàssic, que combi-
narà la música de solista, d’òpera i de cambra, 
amb relats i històries de diferents autors.

La programació dedica un espai especial als 
concerts familiars i de Nadal que, cada any, per-
meten que nous públics s’atansin a l’Auditori i 
visquin l’experiència de la música en viu.

Aquest any, com a novetat, hem creat un nou 
espai a la programació de l’Auditori, l’Espai So-
lidari, que donarà visibilitat als concerts que les 
diferents entitats socials organitzen amb fina-
litat solidària. Aquesta temporada gaudirem 
de concerts organitzats per l’Associació Down 
Lleida, Associació de Diabètics de Catalunya, 
Associació de CELÍACS de Catalunya, AFANOC 
Lleida, AECC Catalunya contra el Càncer, i el ja 
clàssic Mamapop.

Us convido a gaudir de la  nova programació i 
del conjunt d’activitats de l’Auditori Enric Gra-
nados.

Àngel Ros i Domingo
Paer en cap



N’Oksana Shymanska, en David Esterri i en 
Carles Belda s’han aplegat per gaudir i fer 
gaudir amb un repertori de cambra força 
peculiar. Amb piano, contrabaix i acordió 
diatònic viatgen per obres on l’estètica 
del clàssic i la cultura del tradicional 
viuen en simbiosi total. És per això que al 
repertori hi trobareu tangos d’en Piazzolla, 
Cançons i Danses  d’en Mompou, revisions 
jazzístiques eslaves o peces pròpies fetes a 
mida. 

Divendres, 30 de setembre, 20.30 h 
Entrada: 10 € · Reduïda: 8 € ·  Durada: 60’

Trio Belda 
(estudis cromàtics per a diatònic)
Oksana Shymanska, piano
Carles Belda, acordó diatònic 
David Esterri, contrabaix

El pianista i director Néstor Bayona torna 
a Lleida per presentar un programa fora 
del format clàssic, que combinarà la música 
de solista, d’òpera i de cambra, amb relats 
i històries de diferents autors. Una ocasió 
única per poder sentir la importància del 
text dins de la música i d’observar com de 
vegades les paraules poden arribar a crear 
música. Es podrà escoltar la música de les 
obres més íntimes i desconegudes per a pi-
ano sol de Granados, unides amb l’obra de 
Janacek En la Boira, al igual que fragments 
de l’Anell del Nibelung  de Wagner i el segon 
trio de Xostakóvitx. 

Dissabte, 1 d’octubre, 20.30 h
Entrada: 10 € · Reduïda: 8 € ·  Durada: 120’

La paraula i la música
Anna Warnecke, mezzosoprano
Felix Brüder, baríton
Frans von Schoonhoven, violí
Malena Pflock, violoncel
Néstor Bayona, piano

Concert de Cloenda del Xè 
Festival Musiquem Lleida
Coral Shalom 
Orquestra de cambra 
Robert Faltus, director

Simfonia núm. 82   Haydn
Missa de Sant Bernard d’Offida, núm. 10 
 
Organitza: Coral Shalom 

Diumenge, 9 d’octubre, 19 h
Entrada: 10 € · Reduïda: 8 € · Durada: 70’

DIV 30 
SET

DIU  9 
OCT

DIS  1
OCT

Foto: Alfons Pérez

Foto: @PeterEötvösFoundation



En la primera part del concert, el grup LleidArt 
Ensemble interpretarà les sis primeres 
Danzas españolas de Granados en una versió 
orquestral inèdita arranjada per Pedro Pardo. 
En la segona, més de 350 persones, entre 
cantaires i músics, interpretaran obres corals 
d’amics i contemporanis de Granados per 
acabar amb dues de les seves composicions 
per cor: Salve Regina i, naturalment, El Cant 
de les Estrelles, la gran obra coral de Granados, 
en una versió per Ensemble 
de Pedro Pardo. 

Diumenge, 16 d’octubre, 20 h
Entrada: 10 € · Durada: 90’

El Cant de les Estrelles
Homenatge coral a Enric Granados
Cor de Cambra de l’Auditori Enric Granados / 
Cor de Cambra Joliu / Coral Cants i Rialles /
Coral Estel del Cercle de Belles Arts / Coral 
Llum de Veus / Coral Maristes Montserrat / 
Coral Sícoris / Coral Xiroia / Orfeó Lleidatà/ 
Petit Cor de La Catedral / Schola Cantorum / 
LleidArt Ensemble, Pedro Pardo, dir.

DIU  16 
OCT

Foto: Parc astronòmic del Montsec. Eduard Garcia Ribera 

Torna l’Escolania a Lleida, oferint al públic de les 
Terres de Ponent un programa coral que delei-
tarà als afeccionats de la Terra Ferma, comen-
çant pels Mestres de l’Escolania amb música 
religiosa i acabant amb un repertori de cançons 
populars. La Confraria, que celebra el 135è ani-
versari, ens ofereix la magnífica oportunitat 
d’escoltar l’Escolania.

Divendres, 28 d’octubre, 20.30 h
Entrada: 15 € · Reduïda: 12 € · Durada: 90‘

Moreneta en sou 
Escolania de Montserrat

La Julià Carbonell amb aquest concert vol re-
tre un homenatge a una de les figures musicals 
més rellevants de les Terres de Lleida: Emili 
Pujol. 
De la mà de Carles Trepat i de Carles Herraiz 
us presentarem els concerts d’Antonio Vivaldi 
que el mestre Pujol va adaptar per a la guitarra. 
Un concert intimista i refinat on se’ns farà pre-
sent la gran tradició de la guitarra a casa nostra.

Diumenge, 23 d’octubre, 19 h 
Entrada: 12 € · Reduïda: 10 € · Amics OJC: 6 €  
Durada: 90’

La Julià Carbonell 
homenatja Emili Pujol
L’OJC amb la gran tradició de la 
guitarra a les Terres de Lleida!
Carles Trepat i Carles Herraiz, guitarres
Orquestra Simfònica Julià Carbonell de 
les Terres de Lleida
Alfons Reverté, director

DIU 23
OCT

DIV 28 
OCT



A les portes del nostre 15è aniversari, la Julià 
Carbonell volem preparar l’entrada a tot un any 
de celebracions amb aquest fantàstic concert, 
on reunirem un ventall de luxe d’alguns 
dels solistes i formacions que han passat per 
l’Orquestra durant aquests anys. Avui tots ells 
són bons amics que estimen l’Orquestra i que 
no han volgut faltar a aquesta cita.
No us perdeu aquest concert dedicat a tots 
vosaltres, a tots els Amics de l’Orquestra que 
heu fet possible el somni de tenir una Orquestra 
Simfònica a les Terres de Lleida. Serà un concert 
ple de sorpreses!
Diumenge, 13 de novembre, 19 h 
Entrada: 12 € · Reduïda: 10 € · Amics OJC: 6 €  
Durada: 90’

La Julià Carbonell & Friends 
Un concert amb i per als Amics de l’OJC!
JuanMa Gómez, trompa / Marta Infante, 
mezzosoprano / Lluís Sintes, baríton / 
Blaumut / Cor de Cambra de l’Auditori 
Enric Granados...
Orquestra Simfònica Julià Carbonell de 
les Terres de Lleida 
Alfons Reverté, director

Un any més, com és tradicional, l’Auditori 
Municipal Enric Granados acollirà la gala 
de la concessió pública dels Premis litera-
ris de Lleida 2016 als respectius guanya-
dors de poesia i d’assaig. En la segona part 
de l’acte, el públic assistent podrà gaudir 
d’un espectacle literari, com és habitual en 
aquesta nit de les lletres de Lleida. 

Divendres, 18 de novembre, 19 h
Entrada gratuïta amb invitació

Nit de concessió dels Premis 
literaris de Lleida 2016
33è Premi d’assaig Josep Vallverdú
21è Premi de poesia Màrius Torres

Concert de Santa Cecília
Montse Seró, soprano / David Garravé, tenor 
Àlex Bometón, baríton / Mercè Rosselló, clarinet
Petit Cor de la Catedral: Joaquim Mesalles, 
dir./ Coral de Fraga: Ramon Elias, dir. / Coral 
Mestres de Sta. Mª de Gardeny i l’Olivera de 
Castelldans: Lluïsa Piñero, dir. / Coral l’Estel 
i Coral Cants i Rialles de Cap Pont: Gemma 
Naranjo, dir.  / Conjunt de veus Amunt i a 
Ball del centre Dalcroze de Lleida: Maria 
del Mar Jové, dir.
Banda Municipal de Lleida
Amadeu Urrea, director

Amb motiu del XXè Aniversari de la BML 
hem volgut impulsar un projecte d’enver-
gadura com és la interpretació de la Missa 
de Santa Cecília de Gounod i, això ha estat 
possible mercès l’entusiasme d’un grup 
humà excepcional. A més, essent la patro-
na del nostre Ajuntament, avui recuperem 
de l’Arxiu històric la marxa per a banda de 
música que duu el títol La Paeria.

Diumenge, 20 de novembre, 19 h
Entrada: 10 € · Reduïda: 6 € · Durada: 90’

DIU 13 
NOV

DIU  20 
NOV

DIV 18 
NOV



Els últims quartets de Mozart són una 
veritable condensació de tota la seva saviesa 
musical i un dels cims del Classicisme vienès. 
Va absorbir tots els elements musicals de 
la seva època però també va saber girar la 
mirada als mestres del passat per aprendre’n 
tot el que li mostraven. Bona prova d’això és 
la instrumentació per a quartet de corda de 
cinc fugues de El clave ben temperat de Bach.

Dijous, 24 de novembre, 20.30 h
Entrada: 10 € · Reduïda: 8 € · Durada: 80’

Mozart i el quartet de corda
Quartet Teixidor
Irantzu Zuasti, violí 
Joan Marsol, violí 
Jordi Armengol, viola 
Xavier Roig, violoncel

DIJ  24 
NOV

La JOP celebra el seu 5è aniversari explorant 
nous formats i planteja un concurs de com-
posició per a joves, les obres finalistes del qual 
s’interpretaran el dia del concert. La peculiari-
tat serà però que qui decidirà el guanyador serà 
el públic que assisteixi al concert, amb una vo-
tació a la mitja part. Una iniciativa original que 
pretén fer partícep al públic de forma directa en 
el concurs i donar una oportunitat a les joves 
promeses per mostrar el seu talent creatiu.

Dissabte, 3 de desembre, 19 h
Entrada: 8 €  · Reduïda: 5 € · Durada: 70’

Concurs de Composició Jove
Jove Orquestra de Ponent
Agustí Lopez Piñol, director

DIS  3 
DES

DIS 13
FEB

La Banda Simfònica Unió Musical de Lleida, 
després del grandíssim èxit de públic assolit 
en ocasió del seu primer concert dedicat a la 
música de cinema, torna a oferir a Lleida i al 
seu Auditori un programa de bandes sonores 
de pel·lícules, en aquesta segona oportunitat 
atorgant a l’anomenat ‘cinema clàssic’ tot el 
protagonisme que mereix (que també és tota 
l’atenció que mereix un sector important del 
nostre públic, el de les persones de més edat, 
que conserven en la seva memòria vital i cul-
tural les músiques de les pel·lícules antigues 
que van contribuir a bastir universos d’emo-
cions profundes...).

Diumenge, 4 de desembre, 19 h 
Entrada: 10 € · Reduïda: 6 € · Durada: 90‘

Música de cinema clàssic 
Banda Simfònica Unió Musical de Lleida
Esteve Espinosa, director

DIU 4
DES



El Cor de Cambra de l’Auditori Enric Grana-
dos ens proposa un concert de valsos...corals! 
A més dels encantadors Valsos amorosos de 
Brahms ens oferiran els Bavarian Highlands 
d’Elgar, una obra molt fresca de danses a 3x4, 
original per cor i piano, que va escriure des-
prés d’unes vacances a l’alta Baviera. I el què 
poca gent sap és que la versió original d’al-
guns valsos d’Strauss és per a cor. És el cas de 
Wein, Weib und Gesang (que tant admirava 
Brahms) o el mateix Danubi blau.

Dissabte, 10 de desembre, 20 h
Entrada: 15 € · Reduïda: 12 € ·  Durada: 90’

A 3x4  - Valsos i danses corals
Jordi Castellà i Marc Castellà, pianos
Emili Gutierrez, ballarí solista
Esbós Dansa (Marta Castañer, directora)
Cor de Cambra de l’Auditori Enric 
Granados de Lleida
Xavier Puig, director

Antoni Tolmos presenta el seu desè treball 
discogràfic. El CD Energy ha estat enregis-
trat als estudis Officina Sonora de Florència 
a Itàlia. Manté la línia intimista del seu an-
terior disc The new age piano album, enre-
gistrat a Londres, amb sons que cerquen la 
reflexió i la connexió emocional.

Divendres, 16 de desembre, 20.30 h
Entrada: 10  €  · Reduïda: 8 €  · Durada: 60’ 

Energy - Antoni Tolmos
Antoni Tolmos, piano

José Cura dirigeix la 
Simfonia del Nou Món
El gran tenor argentí, en la seva faceta
com a director, al capdavant de l’OJC!
Orquestra Simfònica Julià Carbonell de 
les Terres de Lleida 
José Cura, director

Per acabar l’any tindrem un convidat de 
luxe; ni més ni menys que José Cura. El 
mundialment reconegut tenor i director 
d’orquestra ha volgut estar amb nosaltres 
dirigint un programa que ens permetrà 
gaudir de diverses visions musicals del 
Nou Continent, començant amb la càlida 
música de l’Amèrica Llatina i seguint amb 
la Simfonia del Nou Món d’Antonin Dvorak. 
Tot un regal per acabar l’any!

Dissabte, 17 de desembre, 20.30 h
Entrada: 20 € · Reduïda: 15 € · Amics OJC: 10 €
Durada: 90’

DIS 10 
DES

DIS  17 
DES

DIV 16 
DEC

 Il.lustració: Montse Fernández



Amb l’esperit de Nadal arrelant als nostres 
cors rebrem la felicitació de la Banda 
Municipal com un regal únic i irrepetible, 
un regal que se’ns ofereix en exclusiva i del 
qual gaudirem tots amb la il·lusió d’allò que 
és especial. El tango va revolucionar el ball 
popular tot introduint una dansa sensual 
i, alhora, proposant una intensa relació 
emocional de cada ballarí que, juntament 
amb les lletres escrites en l’argot lunfardo 
expressen els sentiments més íntims de 
l’ésser humà.

Diumenge, 18 de desembre, 19 h
Entrada: 10 € · Reduïda: 6 € · Durada: 90’

Concert de Nadal
Benjamí Felip, veu
Escola de ball Amaball: Sílvia Almacellas i 
Amadeu Casals, ballarins
Banda Municipal de Lleida
Amadeu Urrea, director

DIU  18  
DES

Una nova manera d’escoltar nadales. Una fu-
sió de temes nadalencs clàssics i contempora-
nis, amb arranjaments propis d’estil pop i pinze-
llades de góspel en català. Un espectacle ple de 
ritme i espiritualitat que us farà viure el Nadal 
d’una manera única, i tot amb el segell de quali-
tat de Veus.Kat. Música, colors, i sensacions per 
un concert ple de sorpreses.

Divendres, 23 desembre, 20.30 h
Entrada:  10 €  · Durada: 60’

Pop&Gospel CHRISTMAS
Cor Veus.Kat
Pere Guixé, director

DIV 23 
DES

Una de les cites ja emblemàtiques de l’Orquestra 
Simfònica del Vallès. Torna l’energia dels valsos 
i polques de la família Strauss i música popular 
centreeuropea. Ballarem el Trish Trash, el Vals 
del patinador, ens enamorarem del Bell Danubi 
blau, vibrarem amb la Marxa Radetzky i segur 
que hi haurà alguna sorpresa...

Dijous, 29 de desembre, 20.30 h
Entrada: 30 € · Reduïda: 25 € · Durada: 90‘

Festival de valsos i danses
Concert de valsos, danses i nadales. 
Les millors obres de la família Strauss
Orquestra Simfònica del Vallès
Arthur Post, director

DIJ  29 
DES



En Pere viu amb el seu avi al costat d’un estany 
sense saber que molt a prop corre un llop 
ferotge. L’ànec i el petit ocell ja se l’han trobat. 
Tots junts intentaran atrapar-lo. El Quintet 
Frontela ha adaptat el conte musical de Sergei 
Prokofiev i n’ofereix una versió teatralitzada.
Edat recomanada: a partir de 3 anys.
Organitza: Fundació Orfeó Lleidatà / Auditori 
Municipal Enric Granados

Dissabte, 22 d’octubre, 18.30 h                                       
Entrada:  8  €  · Reduïda:  6 € · Durada: 50’
Venda d’entrades: www.orfeolleidata.cat i a la taquilla 
una hora abans del concert

Pere i el Llop
El conte musical!
Pere Sansó (flauta travessera), Vicent 
Salvador (oboè), Alejandro Villanueva 
(clarinet), Marc Moragues (trompa), Josep 
Casadellà (fagot) i Laura Pla (actriu)

CICLE DE CONCERTS FAMILIARS A L’AUDITORI 
Compta amb la col.laboració de:

DIS 22
OCT

Effie l’elefanta és un espectacle musical 
basat en la Suite Effie del compositor Alec 
Wilder. Narra la història de Effie, una 
elefanta que coneix un elefant que s’ha 
quedat sense aigua i decideix ajudar-lo amb 
la col·laboració dels seus amics.
Edat recomanada: a partir de 5 anys.
Organitza: Fundació Orfeó Lleidatà / Auditori 
Municipal Enric Granados

Dissabte, 19 novembre, 18.30 h 
Entrada:  8 €  · Reduïda:  6 € · Durada: 50’
Venda d’entrades: www.orfeolleidata.cat i a la 
taquilla una hora abans del concert

Effie l’elefanta 
Una gran història d’amistat 
Joaquim Fargas (narrador), Óscar Vila-
pinyó (violí), Tomàs Alcaide (violí), Maria 
Amoròs (viola), Núria Galvañ (violoncel), 
Eduard Ruano (tuba)

DIS 19 
NOV

Amb l’esperit de Nadal arrelant als nostres cors 
rebrem la felicitació de la Banda Municipal com 
un regal únic i irrepetible, un regal que se’ns 
ofereix en exclusiva i del qual gaudirem tots 
amb la il·lusió d’allò que és especial. El tango 
va revolucionar el ball popular tot introduint 
una dansa sensual i, alhora, proposant una 
intensa relació emocional de cada ballarí que, 
juntament amb les lletres escrites en l’argot 
lunfardo expressen els sentiments més íntims 
de l’ésser humà.

Diumenge, 18 de desembre, 19 h
Entrada: 10 € · Reduïda: 6 € · Durada: 90’

Concert de Nadal
Benjamí Felip, veu
Escola de ball Amaball: Sílvia Almacellas i 
Amadeu Casals, ballarins
Banda Municipal de Lleida
Amadeu Urrea, director

DIU  18  
DES



ESPAI SOLIDARI 
TARDOR 2016

Per 4t any consecutiu la Dàmaris amb col·la-
boració amb DOWN LLEIDA ens oferirà un 
Concert per a tota la família amb els seus temes 
més populars. Un assortit de cançons diverti-
des amb les quals tota la família podrà cantar, 
ballar i passar-ho d’allò més bé.

Dissabte, 17 de setembre, 18 h
Entrada:  5  €  · Durada: 60’

Concert Benèfic Down Lleida
Dàmaris Gelabert

DIS 17 
SET

DIS 13
FEB

Una bona causa és l’excusa del “Cor Units pel 
Cant”. Aquesta formació integrada per una 
trentena de cantaires vinculats al món de 
l’educació interpretaran un variat repertori 
amb la certesa que el públic gaudirà d’una 
vetllada solidària.

Dissabte, 24 de setembre, 19 h
Entrada: 10 € · Durada: 60’

Concert del “Cor Units pel cant”: 
Lluitem contra el càncer
Cor Units pel Cant
Antonieta Melé, directora i solista
Mª Carmen Grasa, pianista acompanyant

DIS 24
SET

Foto: Miquel Gracia



Mamapop és espectacle, Mamapop és mú-
sica, Mamapop és emoció. Clàssics del Pop 
Rock espanyol amb acompanyament de 
l’Orquestra Simfònica Julià Carbonell en 
un concert únic. Un espectacle de gala pen-
sat per recordar, gaudir i emocionar.
Els beneficis aniran destinats a la recerca 
científica de l’Institut de Recerca Biomèdi-
ca IRB-Lleida en càncer de mama.

Dissabte, 26 de novembre
Sessió de tarda: 19 h Sessió de nit: 22 h
Durada: 90’ · Entrada: 20 € 

Mamapop 2016
Les millors cançons del Pop Rock 
espanyol de tots els temps
Pop Rock Memorial
amb acompanyament d’Orquestra Simfònica 

DIV 16 
DEC

La proposta Posa’t al Meu Lloc és una ini-
ciativa que neix de les inquietuds de qua-
tre associacions amb la voluntat de sumar 
i unir esforços per normalitzar, al màxim, 
les diverses situacions personals i/o socials 
en les que es poden trobar els infants i/o 
adolescents de les quatre associacions. Ca-
dascuna de les entitats té les seves particu-
laritats però existeix un nexe comú que ens 
aporta l’empenta i l’energia necessària per 
continuar lluitant conjuntament, aquest 
nexe són: els VALORS. 

Divendres, 7 d’octubre, 19 h
Entrada: 5 € · Durada: 90’

Festa Posa’t Al Meu Lloc 
Espectacles de música, màgia i dansa
Down Lleida
Associació de Diabètics de Catalunya, 
Delegació de Lleida
Associació de Celíacs de Catalunya, 
Delegació de Lleida
AFANOC Lleida

DIV 7 
OCT



Divendres, 10 de març, 20.30 h

Cañizares Cuarteto Flamenco 
interpreta Granados
1a part: Obres de Granados
2a part: Flamenco de Cañizares
Juan Manuel Canizares, guitarra
Juan Carlos Gómez, segona guitarra
Charo Espino: Baile, castanyoles i 
palmes
Ángel Muñoz: Baile, cajón i palmes

Diumenge, 2 d’abril, 19 h

Missa de Glòria de Puccini
Solistes a determinar
Cor de Cambra de l’Auditori Enric 
Granados
Cor Lieder Càmera
Cors del territori
Xavier Puig, director
Orquestra Simfònica del Vallès

Diumenge, 23 d’abril, 19 h

La Novena de Beethoven
Beethoven:  Fantasia coral op. 80 
Beethoven: Simfonia núm. 9 op. 
125  “Coral”
Ren Ziming, guanyador del XXI Concurs 
Internacional de Piano Ricard Viñes
Cor Madrigal / Cor de Cambra de 
l’Auditori Enric Granados /
Orquestra Simfònica del Vallès
Víctor Pablo Pérez, director convidat

AVANÇ DE TEMPORADA 2017



Apropa Cultura
A través del programa Apropa Cultura, 
l’Auditori Municipal Enric Granados 
facilita l’accés a la programació musical 
a les entitats de la ciutat i la província 
i a col·lectius amb especials dificultats, 
afavorint la integració d’aquests grups a 
partir d’una convivència natural alhora 
que fent una aproximació al món de la 
música.

Per a més informació consulteu la pàgina 
web www.apropacultura.cat



Puntualitat: 
En consideració al públic i als artistes es 
prega la màxima puntualitat. Les portes 
s’obren 30 minuts abans. Un cop començat 
el concert els porters no permetran l’accés 
a la sala fins al descans i no es retornarà 
l’import de l’entrada.

Persones amb mobilitat reduïda: 
L’Auditori disposa d’una part de l’afora-
ment reservat a persones amb problemes 
de mobilitat, en el moment d’adquirir la 
localitat s’ha de comunicar al personal de 
taquilla per poder-ne garantir la comoditat.

Gravacions i fotografies: 
Queda expressament prohibit filmar o gra-
var dins de la sala, llevat que estigui auto-
ritzat. El personal de sala està autoritzat a 
retirar càmeres i aparells de gravació, que 
dipositarà al guarda-roba fins al final del 
concert.

Telefonia i aparells:
Cal desconnectar els telèfons mòbils i tot 
tipus d’alarmes abans d’accedir a l’interior 
de les sales. 

Sorolls: 
En la mesura que es pugui i per considera-
ció als artistes i al públic, cal guardar silenci 
durant el concert i evitar la tos i el sorollet 
dels papers dels caramels.

Els concerts poden estar subjectes a modifi-
cacions que no depenen de l’organització de 
l’Auditori Municipal Enric Granados.

Serveis de l’Auditori:

Servei de pàrquing de pagament: 
Pàrquing Auditori.
C/ La Parra, 25. Obert les 24 hores.  Presen-
tant l’entrada de l’Auditori us podeu bene-
ficiar d’un descompte de 45 minuts. 
Telf. 973225266

Serveis a empreses: 
L’Auditori lloga la Sala Simfònica (afora-
ment: 771 localitats) i la Sala de Cambra 
(aforament: 243 localitats) per a la cele-
bració d’actes culturals, actes d’empreses, 
congressos, debats, gales, així com enregis-
traments.

Biblioteca-Fonoteca: 
Situada a la 4a planta de l’Auditori, el seu 
fons està especialitat en la temàtica mu-
sical, posant especial èmfasi en la música 
clàssica. L’horari de consulta és de dilluns 
a  divendres de 16.00 a 21.00 h. i l’accés és 
lliure per al públic en general.

Visites a l’Auditori: 
Visites guiades a la Domus Romana amb el 
programa Diumen ges de Portes Obertes. 
Informació: Arxiu Arqueològic, telèfon 973 
22 26 41. No cal inscripció per la visita dels 
diumenges.

Informació general



Venda d’entrades i abonaments
Taquilla de l’Auditori

de dilluns a divendres, de 17.30 a 20.30 h
Dissabtes, diumenges i festius 2 hores abans del concert

24h: www.auditorienricgranados.cat

Auditori Municipal Enric Granados
Plaça de Josep Prenafeta s/n - 25004 Lleida

Tel. 973 700 639
auditori@paeria.cat

www.auditorienricgranados.cat
www.facebook.com/auditorienricgranados

Twitter: @auditoriEG  

app cultura Lleida

www.auditorienricgranados.catt
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