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SALUTACIÓ DE L’ALCALDE
La Festa Major de Lleida és una de les grans cites
del calendari cultural de Lleida i, juntament amb
la Fira de Titelles, la Festa de Moros i Cristians i
l’Aplec del Caragol, configura el Maig Festiu i és
el seu punt d’origen.Al llarg de tot aquest mes, la
ciutat és un esclat fascinador de cultura, d’art i de
tradicions que s’han construït gràcies a l’empenta de la ciutadania i de les seves entitats.
Les festes en honor a Sant Anastasi que són a
punt de començar ens permeten gaudir de manera intensa de tota aquesta capacitat creativa
de Lleida i assaborir-la col·lectivament en l’espai
cívic que compartim; un immens escenari per
on, aquests dies, també desfilen les figures mítiques que donen caràcter i personalitat a la Festa
Major i que, als lleidatans, ens identifiquen i ens
emocionen: “lo Marraco”, els Gegants i la resta
d’elements de la cultura popular i tradicional.
El cartell de la Festa Major de Lleida d’enguany
té la firma d’un dels grans artistes plàstics de
Lleida, Antoni Abad, pintor i escultor, i el pregó anirà a càrrec del periodista Lluís Caelles,
amb una extensa trajectòria a Televisió de Catalunya i que va fer a Lleida la seves primeres
passes com a professional.
Antoni Abad i Lluís Caelles brindaran el seu
segell més personal a la Festa Major del 2017
per arrodonir un gran programa que tindrà en
els actes tradicionals el seu fil conductor: el
lliurament de les plaques i de les medalles en
reconeixement a la tasca de persones i d’institucions, la Missa a la Catedral en el dia del
patró, la Processó i l’Ofrena a Sant Anastasi,
la diada castellera, les sardanes, el concert de
la Banda Municipal, la Batalla de les Flors, el
Parc de Somriures, els focs artificials i moltes altres propostes entre les quals també hi
ha una important presència dels esports. En
aquest àmbit, una de les cites més destacades serà la Final Four europea d’hoquei patins que es disputarà al pavelló Barris Nord.
Un dels trets distintius de la Festa Major de
Lleida és la varietat musical, en revetlles, es-

pectacles de dansa i folklòrics, balls i concerts
que envairan diferents punts de la ciutat, els
Camps Elisis o les places del Dipòsit, de Sant
Joan i de Ricard Viñes. En les nits als Camps Elisis conviuran conjunts lleidatans i d’arreu, com
Renaldo&Clara, El Petit de Cal Eril,Tremendos,
Muchachito, Buhos, M-Clan i molts d’altres. I
pel que fa a la música clàssica, en els actes de l’
Abans Festa arribarà un dels punts culminants
de la programació de l’Any Granados, l’escenificació a La Llotja de les “Goyescas”, una producció que ha impulsat la Paeria.
Ja se sent per arreu l’emoció de la Festa Major
de Lleida. Us animo a viure-la a fons i a gaudir-la
com el que és, una expressió col·lectiva d’estima a Lleida que, any rere any, entre totes i tots,
aconseguim que sigui més gran i més profunda.
Us desitjo una molt bona Festa Major de Lleida.
Àngel Ros i Domingo
Paer en cap
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Web de Festes

DE L’AUTOR

DEL CARTELL

Antoni Abad neix a Lleida el 1956 i
en acabar els estudis d’Història de l’Art a
la Universitat de Barcelona el 1979, decideix centrar-se en la pràctica de les arts.
El seus projectes han estat presentats a
Europa, les Amèriques i Austràlia, incloent
les biennals de Lleida,Venècia, Sevilla, Mercosul de Porto Alegre i Berlín. Ha estat
guardonat amb la Medalla Morera (Lleida
1991), Premi Ciutat de Barcelona (1998
i 2003), Premi Nacional d’Arts Visuals
(Catalunya 2006), Golden Nica Digital
Communities (Àustria, 2006), i Orilaxé/
Unesco (Rio de Janeiro, 2008). Enguany
representarà a Catalunya en la 57a Biennal de Venècia.

De ben petit, per la festa major, baixàvem
a corre-cuita el carrer Cavallers, on ressonava aquell dolç clarinet que anunciava
que els Gegants ja ballaven majestuosos.
Enfilàvem desprès a tota castanya el carrer Major, per tal d’enxampar-los abans
no tornessin a reposar a la Paeria. Aquella
emotiva melodia que han gaudit tantes
generacions, es la que avui celebrem amb
aquest cartell. Descarregueu-la en els
vostres mòbils des de paeria.cat/festes/
musica i fem-la ressonar en aquesta Festa
Major de Sant Anastasi del 2017.
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ABANS DE LA
FESTA
Del 27 al 30 d’abril

Festa Major Partida Montserrat

Del 28 abril a l’1 de maig

13a Feria de Abril de Lleida
Més informació: www.casadeandalucialleida.
com. Ho organitza: Casa de Andalucía de Lleida

Del 28 abril a l’1 de maig
Festa Major de Magraners

Del 3 al 31 de maig

Inauguració: Dimecres 3 de maig, 19 h.
CASA DELS GEGANTS
Exposició «Disseny vestits Gegants»
L’any passat, els Amics dels Gegants
de Lleida i lo Marraco van proposar a
l’Institut Guindàvols, fer una col·lecció de
moda inspirada en els Gegants de Lleida,
concretament als alumnes de 1r curs de Cicle
Formatiu de Grau Superior de Patronatge i
Moda. Aquest projecte sorgeix del desig de
l’Associació d’apropar els joves a la cultura
popular de Lleida, i especialment als Gegants.

19 h. Biblioteca Pública de Lleida.
Parlem de Festa: «150 anys de
Capgrossos a Lleida»
Conferència musicada a càrrec de Ramon
Fontova i la col·laboració d’Els Carreter-Colla
de Grallers
Un repàs a la història de les diferents
comparses de capgrossos que durant els
darrers 150 anys han animat les festes majors
de Lleida, tot descobrint-ne la seva riquesa
i diversitat estètica, artística i estilística,
però també endinsant-nos en la vida social,
ideològica i política de la ciutat i el seu
temps, de la mà d’uns personatges que, per
grotescos i caricaturescos, han estat fets
servir com a metàfores humorístiques de
les mentalitats, o rivalitats, dels lleidatans de
diferents èpoques.
Ho organitza: Centre de Cultura Popular i Tradicional de
Lleida, Biblioteca Pública, ACTP Aurembiaix i Capgrossos
de Lleida.
Hi col·laboren: Els Carreter-Colla de grallers.

Gratuït. Aforament limitat.

Ho organitza: IES Guindàvols, Amics del Gegants de Lleida i
Lo Marraco, Casa dels Gegants

autor imatge: Jordi Rulló

20.30 h. Bar Gilda (c. del Rei, s/n)
Recitals de Poesia “A Cau
d’Orella” amb Meritxell Cucurella
Ho organitza: Bar Gilda
autor imatge: Jordi Rulló

Dijous 4 de maiG

A les 18 i 21 h. Espai Funatic. C/ Pi i Maragall, 26.
Setmana d’Europa. Projecció de
cinema europeu “Toni Erdman”
de Maren Ade, premi LUX del Parlament
Europeu 2016.
Gratuït. Cal reserva (màx. 2)
Ho organitza: Europe Direct Lleida – Ajuntament de Lleida
Hi col·labora: Oficina del Parlament Europeu a Barcelona.
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20.30 h. Auditori Municipal Enric Granados
“Granados íntim i somiador”,
José Menor, piano
En aquest recital es presenten algunes de les
obres més romàntiques i introspectives de
Granados, entre les quals hi ha prestigioses
composicions com “Escenas Románticas” o
“Allegro de concierto”, juntament amb peces
menys conegudes, com els “Impromptus” i
“Llibre de les hores”.
Preu: 12 €/ Reduïda: 10 €

Abans de la Festa
divendres 5, dissabte 6 i
diumenge 7 de maig

28a Fira de Titelles de Lleida
Més informació: www.firatitelles.com
Ho organitza: Centre de Titelles de Lleida i Ajuntament de
Lleida
Hi col·labora: IEI, Diputació de Lleida, Generalitat de
Catalunya i INAEM

Preu: des de 3€ a 12 €

Divendres 5 de maig

08.30 h. Club Tir Olímpic de Lleida (ctra.
Saragossa NII)
6è Campionat de Tir Policial IPA i
5è Trofeu Ciutat de Lleida
Ho organitza: l’Agrupació de Lleida Ponent de la
Internacional Police Association
Hi col·labora: Club de Tir Olímpic de Lleida, Ajuntament de
Lleida, Diputació de Lleida

De 18 a 21 h. Magical (Parc de Gardeny)
Festa participativa del 20è
aniversari de L’Intèrpret
Tallers d’exploració de música i imatge,
espectacle “Safari” de la Baldufa, jocs de
Tombs Creatius “Colors de Monstre”, música
amb els “Ninot da Funk” i molt més.
Ho organitza: L’Intèrpret

Entrada lliure

20.30 h. Auditori Municipal Enric Granados
“Gala El Fantasma de l’Òpera”
Julia Möller, David Ordinas, Juan Carlos
Barona, Joan Vázquez, Alicia Ferrer, cantants
Banda Simfònica Unió Musical de Lleida i
Esteve Espinosa, director
Presentem al públic de Lleida una absoluta
novetat, malgrat que parlem d’un clàssic del
gènere dels musicals.
Preu: 15 €
22 h. La Boîte (c. Riu Essera, 19)
LOS SALVAJES + REHENES

Dissabte 6 de maig

De 10 a 13 h. Club Sicoris
Campionat territorial d’atletisme
Federació ACELL-Special Olympics
Catalunya
Ho organitza: Federació Catalana d’esports per a persones
amb discapacitat intel·lectual
Hi col·labora: Club Sicoris Lleida, Ajuntament de Lleida,
Generalitat de Catalunya, Consell Català de l’Esport,
Diputació de Lleida, Obra Social La Caixa, Special Olympics
Catalunya. Gratuït

11.30 h. Turisme de Lleida (c. Major,31)
Visites guiades de primavera:
“Bagul d’històries”
Inscripció prèvia (públic familiar)
Preu: 5 € per persona/ nens gratuït fins a 12
anys (màxim dos nens per adult)
12 h. Parc Científic (Parc de Gardeny)
Jornada de Portes Obertes
al Parc Científic i Tecnològic
Agroalimentari de Lleida
Visita guiada per conèixer el Parc Científic
Ho organitza: Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida

Gratuït

De 18 a 19.30 h. Arborètum – Jardí Botànic
de Lleida’ (c. Enric Farreny, 49)
‘Descobrir l’Arborètum – Jardí
Botànic de Lleida’
Places limitades. Inscripció prèvia a
arboretum@pcital.cat
Preu: 4 €. Amics/Amigues Arborètum 2 €
20 h. Auditori Municipal Enric Granados
La JOP celebra 5 anys!
Jove Orquestra de Ponent, Agustí Lopez i
Piñol, director
Durant aquest temps, l’orquestra ha
evolucionat i s’ha consolidat com un dels
referents musicals de les terres de Lleida.
Preu: 8 € / Reduïda: 5 €

Ho organitza: La Boîte

Preu: 10 € / anticipada 8 €
22.30 h. Sala Oh Yeah ( c. la Panera, 2)
ONYRIC JOY & Virgili and The
Rivals
Ho organitza: Sala Oh Yeah

22 h. La Boîte (c. Riu Essera, 19)
ARPAVIEJAS + DEKADENTES
Ho organitza: La Boîte

Preu: 7 €
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Abans de la Festa
Diumenge 7 de maig
De 09 a 14 h. Plaça Sant Joan
Mercat de l’Hort a Taula

Ho organitza: Regidoria de promoció de la ciutat del
comerç, del turisme i de l’ocupació i l’emprenedoria

De 9 a 14 h. Parc de La Mitjana de Lleida
V Cursa Rotària d’orientació / III
Rogaine
Ho organitza: Rotary Club de Lleida

10 h. Sortida i arribada al Decathlon
Decabike
Ho organitza: Decathlon
Hi col·labora: Ajuntament de Lleida

Gratuït

De 10 a 13 h. Circuit municipal de motocròs
de Lleida a la Partida de Rufea
Motocròs Ciutat de Lleida
Ho organitza: Moto Club Segre
Hi col·labora: Ajuntament de Lleida

Hi col·laboren: Ajuntament de Lleida, Diputació de Lleida,
Delegació de la Conselleria de Cultura de la Generalitat de
Catalunya i el Consorci del Turo de la seu Vella.

De 12 a 21 h. Pista de la Panera
Vermut Torero de Festa Major
Ho organitza: Bar Gilda. Gratuït
19 h. Teatre de La Llotja
“Goyescas o los majos
enamorados”
“Goyescas” és la més coneguda del seu
repertori, on l’amor i el desamor, la gelosia i
l’enfrontament, la festa, la dansa i l’alegria són
presents amb una posada en escena actual.
Tot el moviment escènic, realitzat per
col·laboradors lleidatans, estarà acompanyat
per un grup de ballarins d’arrels de dansa
espanyola amb la complicitat de la dansa
contemporània
Preu: Amic / Reduïda 31 € / General 36 € /
Tarifa Familiar 16 € / Butaca Jove 16 €

autor imatge: cactusoup

Portes obertes
De 10.30 a 13.30 h. Les Adoberies (rambla
de Ferran, 7)
Ho organitza: Arxiu Arqueològic. Secció d’Arqueologia de
l’Ajuntament de Lleida

de 10 a 13 h i de 16 a 20 h. Arborètum –
Jardí Botànic de Lleida’ (c. Enric Farreny, 49)
Ho organitza: Arborètum – Jardí Botànic de Lleida’

11.30 h. Casa de la Volta. Seu Vella
Titelles del Tapís de Mestra
Espectacle familiar inspirat en un dels tapissos
que decorava els murs de la Seu Vella,
Ho organitza: Consorci del Turó de la Seu Vella

Preu: 5€ per persona ( a partir de 3 anys)
11.30 h. Museu d’Art Jaume Morera
Visita familiar a l’exposició
Connexions.
Per a famílies amb nens de 3 a 10 anys.
Inscripcions: Oficina de Turisme de Lleida
Preu: 4 € per persona (places limitades).
12 h. Auditori municipal Enric Granados

Pregó i Concert de la Festa de
Moros i Cristians de Lleida 2017

Pregó a càrrec del Sr Josep Maria Forné, a
continuació concert de música festera a càrrec
de la Banda Simfònica Unió Musical de Lleida
Ho organitza: Assoc. de la Festa de Moros i Cristians de
Lleida
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Dilluns 8 de maig
CARRILET DE LA FESTA MAJOR
Escoles bressols municipals
El Carrilet de la Festa Major passeja als més
petits de les Escoles Bressol Municipals
09.45 h. Ronda-La Mercè
10.30 h. Gargot
11.15 h. El Rellotge
15 h. Balàfia
12 h. La Llotja (av. Tortosa, 6-8)
Setmana d’Europa
Debat - col·loqui: “El futur de la
UE amb mirada al passat. 60 anys
des de Roma”
Més informació: http://europedirect.paeria.cat/
Ho organitza: Europe Direct Lleida, Càtedra Jean Monnet
Universitat de Lleida, Associació d’Antics Funcionaris de la
Comissió Europea (AIACE)

autor imatge: Jordi Rulló

Festa Major

FESTA MAJOR
Dimarts 9 de maig
CARRILET DE LA FESTA MAJOR
Escoles bressols municipals
El Carrilet de la Festa Major passeja als més
petits de les Escoles Bressol Municipals
9 h. Magraners
9.45 h. Pavelló de la Bordeta
10.30 h. Albarés
11.15 h. Cappont
15 h. Centre Històric
15.45 h. Gardeny
Setmana d’Europa
De 10 a 12 h. Turó de la Seu Vella
Gimcana “Destí Europa”
Activitat pedagògica dirigida a promoure
l’aprenentatge del funcionament i la realitat de

la Unió Europea entre els estudiants de Lleida.
Participants: estudiants de 1r. de Batxillerat de
centres d’ensenyament de Lleida.
12.30 h. Sala de la Canonja (Turó de la Seu Vella)
Acte institucional de celebració
del Dia d’Europa
Hissada de la bandera europea i interpretació
de l’himne europeu (exterior Seu Vella)
A continuació, acte institucional amb les
intervencions de les autoritats i lliurament
del premi de la Gimcana als guanyadors a
càrrec de l’Il·lm. Sr. Àngel Ros, alcalde Lleida.
Ho organitza: Ajuntament de Lleida

17 h. Seu Vella
Sorteig Campionat d’Espanya
Cadet Masculí de Clubs de
Bàsquet
Ho organitza: Federació Catalana de Basquetbol
Hi col·labora: Ajuntament de Lleida

17 h. pavelló 3 dels Camps Elisis
Ball de la Gent Gran amb
l’orquestra Quartz

9

Festa Major
18.30 h. Plaça Paeria
Tronada i sortida del Pregó
Des de la canalització del riu, tronada que
dóna inici a la Festa Major, a càrrec de la
pirotècnia Catalana
Des del Palau de la Paeria surten els Heralds
i els Signífers, amb el Penó, i les Trampes i el
Pregoner amb el ban, per cridar a la festa,
tots acompanyats pels Ministrers de Lleida.
Després de la tronada, es farà la lectura del
Pregó i, tot seguit, la primera ballada dels
elements festius i l’arrencada del seguici
popular.

Dimecres 10 de maig

Tot seguit
Cercavila del Pregó
Comença el seguici amb els Heralds i els
Signífers amb el Penó, el Ball de Bastons
del Centre cultural lleidatà de dansaires,
els Bastoners del Pla de l’Aigua, el Ball de
Cavallets, els Capgrossos, els Gegants, les
Trampes, el Pregoner i el Marraco.
Recorregut: pl. Paeria c. Major, pl. Catedral,
c.Vila de Foix, av. Blondel, c. Cavallers, c. Major
i pl. Paeria. El Pregó es llegirà a la pl. Paeria, pl.
Catedral, av. Blondel (davant de la Regidoria de
Cultura) i a la pl. Paeria.
Un cop arribats a la pl. Paeria, tots els balls
faran una passada de lluïment.
I en acabar l’acte, els Gegants entraran al
Palau de la Paeria, on romandran exposats els
dies de la Festa Major

9 h. Camp de Futbol del C.F. Pardinyes
XII Torneig de Futbol Femení
Secundària

19.30 h. Museu de Lleida
Inauguració: Vestir la moda. Modes de vestir
a les Terres de Lleida (segles XVIII-XX)
Ho organitza: Xarxa de Museus de les Terres de Lleida i
Aran. Hi col·labora: Museu de Lleida i Museu d’Art Jaume
Morera. Gratuït

20.15 h. Plaça Paeria
Sardanes amb la Cobla
Municipal de Lleida
20.30 h. Claustre de l’Hemeroteca de la
Biblioteca Pública de Lleida
“Un silenci ple de música”, a
càrrec d’UniCorn i Ensemble UdL, cor
i orquestra de la Universitat de Lleida.
Robert Faltus, director.
Música de cinema, Ennio Morricone,
combinant-la amb música del cantautor Joan
Manuel Serrat.
Ho organitzen: UniCorn i Ensemble UdL i Biblioteca Pública
de Lleida.

Gratuït. Aforament limitat.
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CARRILET FESTA MAJOR
El Carrilet de la Festa Major passeja als més
petits de les Escoles Bressol Municipals
Escoles bressols municipals
9 h. Pardinyes
9.45 h. La Mitjana
10.30 h. Secà de Sant Pere
11.15 h. Vailet
15 h. Germans Grimm
15.45 h. La Faldeta

Ho organitza: AEE Institut Josep Lladonosa
Hi col·labora: C.F Pardinyes, Ajuntament de Lleida, Consell
Comarcal del Segrià, Federació Catalana de Futbol,
Plusfresc.

18 h. Des de la plaça de Blas Infante fins a
la zona de Barraques de La Sirollada (Camps
Elisis)
Correbars amb La Sirollada
Ho organitza: La Sirollada

De 18 a 21 h. Plaça Ricard Viñes
3r Concurs Amateur de dansa
urbana
Obert a joves de 13 a 30 anys que practiquin
la dansa urbana de manera amateur en les
categories de Freestyle individual i coreografia
grupal.
Consultar les bases a www.paeria.cat/
joventut
Ho organitza: Departament de Joventut de l’Ajuntament
de Lleida

18.45 h. Pl. Paeria
Concert de Festa Major amb la
Banda Municipal de Lleida
Tradicional concert de la Banda, previ a la
lectura del Pregó oficial
19 h. Pl. Sant Joan
Flip-Flop (Club INEFC Centres de Lleida
i Barcelona)
Ballarins dels grups de dansa del club INEF,
gimnastes i acròbates de les seccions de
gimnàstica i circ i de l’alumnat de l’INEFC

Festa Major
20 h. Saló de Plens del Palau de la Paeria
Pregó oficial de la Festa Major
Lectura del Pregó oficial de la Festa Major, a
càrrec Lluís Caelles, periodista, proclamació de
les pubilles de la Festa Major de Sant Anastasi, i
lliurament de les medalles i plaques.
20 h. Auditori Municipal Enric Granados
POLTRONA-PLA (Tortell Poltrona
i Albert Pla)
Hi ha un escola perduda allà al mig del
Montseny,on només estudien els nens…
On només estudien els nens que somien amb
truites, és l’escola dels somiatruites…
Tortell Poltrona i Albert Pla fa temps que
estudien en aquesta escola. Preu: 12 €

22 h. Marge esquerre del riu Segre
Castell de Focs a càrrec de la
pirotècnia TURIS
23 h. “EL COBERT AM+” (Camps Elisis)
LLUIS RIBALTA
Lluis Ribalta. Un dels membres més actius de
Am+, torna a Lleida, on ens presentarà els
seus últims treballs i, sense cap dubte , ens
farà ballar fins a la extenuació!!!
A més de les actuacions de NITO (Am+) i
NAIO DECLER & ARTHUR MUR (Am+)
Ho organitza: Am+

23.30 h. Carpa del Backstage
La nit de Lleida amb els dj’s del
grup Backstage
Ho organitza: Backstage

Gratuït

De 20.30 a 21.30 h. Seu Vella (entrada per la
porta dels Fillols)
Espectacle de dansa “Il·luminat”
a càrrec de La Dansa Estudi de
Lleida
Ho organitza: La Dansa Estudi de Lleida

Gratuït

21 h. Seu Vella
Nit de Lluna Plena
Obertura del claustre coincidint amb Nit de
Lluna Plena i els Focs Artificials
Ho organitza: Consorci del Turó de la Seu Vella. Gratuït

REVETLLA CAMPS ELISIS
Revetlla de les entitats de cultura
popular de Lleida
ESCENARI CENTRAL
23 h. BLAZE 10
Jove banda lleidatana de punk rock, ens
presenten els seu EP de debut Mistakes
00 h. FOO
El seu darrer treball “The Seeker” (Grans
Records) és un EP conceptual que els
consolida com a banda independent de rock
psicodèlic lleidatà.
01.15 h. MUCHACHITO
Muchachito ha tornat amb un flamant nou
disc sota el braç. Se titula “El Jiro” . És, sense
cap mena de dubte, el disc més compacte,
rodó i complert de la seva carrera, sona
millor que mai i no podreu deixar de ballar
amb ell.

21 h. Zona de Barraques
Sopar d’entrepans a preus
populars
Ho organitza: La Sirollada

Muchachito

autor imatge María Remei Montagut Pelegrí

03.30 h. DE NOCHE
22 anys als escenaris de tot el estat. Musics
de Lleida 100% directe.
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Festa Major
ESCENARI #FESTESLLEIDA
23 h. PASTORETS ROCK
Pastorets Rock estem de celebració! 15 anys
de trajectòria als escenaris. Us proposem
un concert especial comptarem amb la
col·laboració d’un quartet de vents.
00.45 h. ZOO
Torna ZOO, torna el col·lectiu musical
valencià que posà el panorama musical del
revés amb el hit “Estiu” i el seu primer disc
‘Tempestes vénen del sud’ la tardor de 2014.
02.30 h. LA TERRASSETA DE PREIXENS
La Terrasseta de Preixens presenta a la Festa
Major de Lleida el seu quart disc Tou .
04 h. DR. PRATS
Guanyadors dels Premis Enderrock com a
millor cançó catalana amb “Ara” i nominats
als premis com a millor banda catalana de
l’any i millor àlbum, els de Terrassa preparen
aquest Festribal 2017 amb gires al Japò,
Hongria, Portugal i Espanya.

02.30 h. CRISIX
Crisix ja es considera una de les bandes de
Thrash metal d’Europa més potents, originaris
de Barcelona, ens presenten el seu àlbum
‘From Blue to Black’.

Crisix

ESCENARI PAVELLÓ
23 h. 13JULY
La jove banda de Hard Rock ofereix un
directe obert a tots els públics amb molta
energia i bona música on es podrà sentir la
música del seu nou disc “Keep Rocking”.
00 h. AGE
Genuí trio de rock de Lleida amb un so
ample, contundent i decidit en totes les
seves interpretacions que van des del rock
més clàssic fins al hard-rock potent amb una
signatura pròpia de tocs blues i funk.
01 h. EL ÚLTIMO TRIBUTO
Ens ofereixen un repàs a tota la discografia
de “El último de la fila”, on el seu repertori
ens transporta a través del temps i ens
dóna l’oportunitat de tornar a gaudir de la
mítica banda de pop-rock. La veu commou
als seguidors de Manolo García per la seva
semblança.

Dr. Prats

ESCENARI GLORIETA
23 h. STEINBOCK
Banda de hard-rock-metal formada a Lleida,
ens presenten el seu no treball “BLACK
GOLD”. Els seus directes són enèrgics, clars i
contundents.
00 h. MEMENTO MORI (1er premi concurs
Pepe Marín’16)
01 h. ESCUELA DE ODIO
Escuela de Odio és un dels referents de
la escena Hardcore-Punk estatal, ara ens
presenten el seu darrer treball “El Espíritu de
las Calles”.
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03.15 h. CONTRABAND
Contraband és un grup de versions de rock
de les terres de Lleida, amb més de quinze
anys d’experiència.

Festa Major
Dijous 11 de maig
SANT ANASTASI

8 h. Pels carrers de la ciutat
Matinades
La música de les gralles ens desperten en el
dia de Sant Anastasi. Bona Festa Major!!

10.30 h. Plaça Paeria
Anada a Ofici
Els Gegants encapçalen l’anada a ofici de la
Corporació Municipal amb els Macers, la bandera
de la ciutat, les Pubilles, els Heralds i els Signífers,
les Trampes, el Penó i la Banda Municipal

Ho organitza: Escola de Grallers de Lleida i Grallers de
Lleida

De 8 a 12.30 h. Sota el pont de la
Universitat
Trobada de pesca
Cal disposar de llicència. Hi haurà material
limitat per utilitzar els assistents
Ho organitza: Orvepard-Societat de pescadors de Lleida
Hi col·labora: Ajuntament de Lleida

PORTES OBERTES a tots aquests
espais
De 10 a 13 h. Turó de Gardeny
Castell dels Templers

autor imatge: Jordi Rulló

Ho organitza: Turisme de Lleida

De 10.30 a 13.30 h. c. Anselm Clavé, 47
Muralles de Lleida
Ho organitza: Arxiu Arqueològic. Secció d’Arqueologia
de l’Ajuntament de Lleida

De 10 a 13 h i de 16 a 20 h. c. Enric
Farreny, 49
Jardí Botànic-Arborètum de
Lleida
Ho organitza: Jardí Botànic-Arborètum de Lleida

De 10 a 14 h. C. Sant Crist, 1
Museu de Lleida
Ho organitza: Museu de Lleida

De 10 a 15 h. Turó de la Seu Vella
Seu Vella i al Castell del Rei
Ho organitza: Consorci del Turó de la Seu Vella

D’11 a 14 h. c. Santa Cecília
Museu de l’Automoció Roda
Roda
Ho organitza: Museu de l’Automoció Roda Roda

De 12 a 14 h. c. Múrcia, 10 (plaça del
Dipòsit)
Dipòsit del Pla l’Aigua
Ho organitza: Museu de l’Aigua

De 10 h a 20 h. Ateneu Popular de Ponent
(c/ Pau Claris, 10).
Room Scape (AE ALOSA)
Inscripció prèvia a través de la web lasirollada.
cat. Gratuït. Taquilla inversa.

PARC DE SOMRIURES - Camps Elisis
Zona trenet
D’11 a 14 h i de 17 a 20 h
Festa i Fusta “Fustes i Fustetes” (Jocs)
4000 fustetes i enginy son els dos requisits
per a poder aconseguir qualsevol figura que
la nostra imaginació ens permeti imaginar.
Espai Esteve Cuito - Amfiteatre
11 h. Karoli “L’home Roda” (circ i malabars)
L’home Roda es desplaça combinant ingeni
amb la presentació d’artilugis amb rodes
demostrant la seva passió per les rodes i
deixant-se la pell a l’asfalt.
PASSEIG CENTRAL
12.30 h. Campi Qui Pugui “Rats” (itinerant)
Atenció! Les rates han envaït la ciutat.
Apareixen per tot arreu, surten de les
clavegueres, de contenidors, salten i corren…
Ja no s’amaguen i són gegants!
Escenari Passarel·la
20 h. La Barrila “El conte del Marraco” (conte)
Un conte diferent, màgic i intrigant, amb el
qual esbrinareu moltes coses de l’entremaliat
drac. Si voleu descobrir les seves aventures,
només heu de venir.
D’11 a 14 h. Av. Francesc Macià
Mostra de cotxes clàssics
Els vehicles romandran exposats.
Ho organitza: Club de Vehicles Històrics de Lleida

Ho organitza: La Sirollada
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Festa Major
11 h. Catedral Nova
Ofici solemne en honor a Sant
Anastasi
Presidit pel bisbe de la Diòcesi, monsenyor
Salvador Giménez, i concelebrat pel degà i capítol
catedral i rectors de la ciutat, amb l’assistència
del paer en cap, la Corporació Municipal, les
primeres autoritats i les Pubilles de la festa.
L’ofici religiós serà solemnitzat pel Petit Cor de
la Catedral de Lleida, sota la direcció del mestre
de capella, Mn. Joaquim Mesalles.A la sortida de
la processó tindrà lloc el cant dels antics goigs en
lloança de Sant Anastasi
Matinals del Seguici
11.15 h. Itinerants per l’eix comercial
Des de la pl. Paeria- La Moixiganga de
Lleida
Des del pati de les Comèdies - Ball de
Cavallets
Des del c. Magdalena - Ball de Bastons
del Centre cultural lleidatà de
dansaires.
Des de la pl. Sant Francesc - Bastoners
del Pla de l’Aigua.
Des del Peu del Romeu- Ball de Moros i
Cristians
11.30 h. c.Vila de Foix - Ballades dels
Gegants
11.45 h. Pati de les Comèdies –
Capgrossos de Lleida.
12 h. Plaça Blas Infante
Vermut i Jam Session (El
Castanyazo)
Jam Session oberta a tothom que vulgui
participar de manera espontània i voluntària.
Ho organitza: La Sirollada

12 h. Des de la Catedral
Sortida de la Colla Infantil dels
Diables de Lleida i del Ball de
Diables de Lleida
12.15 h. Plaça Sant Joan
Ball de Diables de Lleida
12.15 h. Catedral Nova
Sortida de Sant Anastasi i
Processó
Un cop finalitzat l’ofici, la imatge de Sant
Anastasi, portada pel Associació Lleidatana
d’Handbol, surt de la Catedral i és acollida
per una ballada conjunta de tots els elements
del seguici donant inici a la processó amb el
Ball de Bastons del CCLD, La Moixiganga, el
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Ball de Moros i Cristians, Bastoners del Pla
de l’Aigua, el Ball de Cavallets, els Capgrossos,
els Gegants, els Heralds i els Signífers amb el
Penó i les Trampes, les Pubilles, els Ministrers
de Lleida, la imatge de Sant Anastasi, les
autoritats eclesiàstiques, els Macers, la bandera
de la ciutat, la Corporació Municipal i la
resta d’autoritats i representacions, la Banda
Municipal, l’Àliga, els Castellers de Lleida, els
càrrecs de la Festa de Moros i Cristians de
Lleida, els infants amb el vestit típic de català
en representació de les associacions cíviques
i veïnals, les entitats de cultura popular i
tradicional i les cases regionals

autor: Josep María Currià Curcó

12.45 h. Plaça Sant Joan
Ofrena de Flors
La processó arriba a la plaça de Sant Joan i la
imatge és acollida per una ballada conjunta de
tots els elements festius. Després de la ballada,
té lloc la salutació del bisbe i l’ofrena de roses
vermelles de la pubilla i, tot seguit, l’ofrena de
les entitats i de tota la ciutadania que vulgui
participar-hi
Tot seguit
Trasllat de Sant Anastasi a
l’interior de l’església de Sant Joan, portada
pel pel Associació Lleidatana d’Handbol, i
acompanyada pels Ministrers de Lleida
16.30 h. Camps Elisis (Zona Barraques)
Diada castellera universitària
Els Marracos de la UdL, els Grillats del
Campus Baix Llobregat de Castelldefels i
els Passerells del TecnoCampus de Mataro.
#essènciamarraca
Ho organitza: La Sirollada

Festa Major
18 h. Rambla de Ferran
Batalla de Flors
Com cada any, les carrosses i el confeti seran
les protagonistes d’aquesta festa tan estimada
pels ciutadans i ciutadanes.

autora: Esther Moleón Gibert

19 h. Auditori municipal Enric Granados
Concert de música de cobla “ELS
SOLISTES DE LA COBLA”
La Cobla Simfònica Catalana, sota la direcció
d’en Jordi Molina, i seguint amb el seu
objectiu de difondre la música simfònica
o de lliure format per a cobla, oferirà un
concert on hi destaca el virtuosisme dels
músics que interpretaran obres de Joaquim
Serra, Joan Lluís Moraleda, Josep Vinaròs, Fèlix
Martínez Comín, Franz i Karl Doppler i Leroy
Anderson.
Gratuït (Aforament limitat)
19.30 h. Plaça Sant Joan
Cantada d’Havaneres amb els grups
Boira, Arrels de la Terra Ferma i
Bergantí
Un cop més, els aires mariners de l’havanera
ompliran la plaça!

CAMPS ELISIS
ESCENARI GLORIETA
20.30 h. RENALDO & CLARA
Els motllos són per trencar-los. Ja sabíem que
Renaldo & Clara era un gran grup de pop,
però dins el pop també es poden fer girs i en
aquest cas ens sorprenen amb una veritable
filigrana. Dues paraules: llum i color. Us
convidem a deixar-vos endur per la màgia del
seu darrer treball “Els Afores”.
22 h. EL PETIT DE CAL ERIL
El Petit de Cal Eril és aquell músic de
Guissona que des de fa un temps ens
emociona i ens sorprèn a parts iguals. I ara
afegeix noves joies a un cançoner brillant amb
un nou disc, “La Força”.

Divendres 12 de maig
PARC DE SOMRIURES - Camps
Elisis
Zona trenet
D’11 a 14 h i de 17 a 20 h
Sac Espectacles i Circo la Raspa “Tallers de
Circ” (Jocs)
Escenari Passarel·la
12.30 h. Xiula “Donem-li una volta al món”
(animació)
Els quatre músics de Xiula viatgen pel món,
vivint aventures, experimentant i compartint
emocions, tot plegat sempre rient i gaudint!
19 h. Tandarica Circus “Passabarret” (clown-circ)
Quatre pallassos bojos com un esquellot
i capaços de qualsevol cosa per a satisfer
al seu públic!. No pots faltar al seu proper
espectacle: cada funció pot ser l’última!
Espai Esteve Cuito - Amfiteatre
11 h. Fadunito “Music Box” (clown)
Un amant de la música arriba entre el
públic amb les seves capses de música i en
descobreix una de gegant a l’escenari, però
que no funciona i es disposa a arreglar-la.

Boira

21.30 h. Camps Elisis (Zona Barraques)
Gran sopar de tribu i Revetlla
autogestionada.
Ho organitza: La Sirollada

Fadunito
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Festa Major
18 h. JAM “Minute” (Clown-Circ)
La seva càmera no deixa indiferent a ningú,
provocant somriures, ganyotes i un grapat de
sorpreses.
20 h. La Barrila “El conte del Marraco”
(conte)
Un conte diferent, màgic i intrigant. Si voleu
descobrir les seves aventures, només heu de
venir.
17 h. Ateneu Popular Alternatiu “LA BAULA”
Micro-festival de Curtmetratges.
(Assemblea de Lletres)
Ho organitza: La Sirollada

18 h. Plaça Blas Infante
Cerca del tòtem (Colors de
Ponent)
Ho organitza: La Sirollada

19.30 h. Plaça Blas Infante
Xerrada: Exercim
l’autodeterminació, construïm la
Independència.
Ho organitza: La Sirollada

20 h. Plaça Paeria
Ballada de sardanes amb la Cobla
Vents de Riella

De 21 a 23 h. Seu dels Castellers (c. Nou
1-17)
Assaig general dels Castellers de
Lleida
De 21 a 23 h. Museu de l’Aigua: campament
de La Canadiense.
Observació astronòmica
Per Festa Major, mirem el cel nocturn de
Lleida amb una xerrada i observació directa
amb telescopi a càrrec de Ramon Drudis des
del jardí del Museu de l’Aigua.
Ho organitza: Museu de l’Aigua

Gratuït

De 21 a 01 h. Sala Oh Yeah (c. La Panera, 2)
Blokeo i The Birra’s Terror +
grup convidat
Ho organitza:Taverna 1714, Sala Oh Yeah i Acoll

5€

22.30 h. Plaça Ricard Viñes
Sonsonite All Stars
Sonsonite ha convidat a tres dels músics
cubans més destacats del nostre país: Telva
Rojas a la veu, Luis Alfonso Guerra “Luisito” a
la percussió i Félix Ramos al piano.
23 h. “EL COBERT AM+” (Camps Elisis)
LLUIS RIBALTA
A més de les actuacions de NITO (Am+) i
NAIO DECLER & ARTHUR MUR (Am+)
Ho organitza: Am+

autor imatge: Jordi Rulló

Balls folklòrics a la Plaça Sant
Joan
20 h. Casa Andalucía
La Casa de Andalucía presenta els seus grups
de l’escola de ball: Blanca Paloma, Embrujo,
Granados, Albaicín, Azabache i Albéniz
21 h. Casa Aragón
La Casa de Aragón, amb la seva “Raices
ZA-HU-TE”, ens ofereix un espectacle dels
millors balls, música i cants de l’Aragó
21 h. Camps Elisis (Zona Barraques)
Cerca-tapes
Ho organitza: La Sirollada
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23.30 h. Carpa del Backstage
La festa més sonada amb els dj’s
del grup Backstage
Ho organitza: Backstage

Gratuït

Festa Major
CAMPS ELISIS
ESCENARI #FESTESLLEIDA
22.30 h. COETUS
Coetus conjuga vitalitat, força i fraternitat tot
oferint un espectacle que condueix als nostres
orígens. És la primera orquestra de percussió
ibèrica, una gran família formada per 19 músics.
00.30 h. MESCLAT I LA COBLA

CATALANA DE SONS ESSENCIALS
S’uneixen en aquesta ocasió per oferir una
combinació màgica de dues bandes referents
en l’àmbit musical català. Dues formacions
contundents i úniques a dalt de l’escenari,
amb un missatge clar, una sonoritat única i
una contundència irrepetible.

02.45 h. MUSICSKETCHES
El projecte de música electrònica en viu
Musicsketches presenta el seu primer disc
“Deep Wishes”.
ESCENARI PAVELLÓ
23 h. NIT DE LA RÀDIO. Els 40 principals
Lleida presenten:
23.30 h. BIPOLAR
Bipolar emergeix dins del panorama musical
català amb una proposta moderna i directa, el
seu primer single “Fènix” ja demostra el seu
segell inconfusible.
00.45 h. BUHOS
Lluna Plena és el millor treball de Buhos fins
al moment, les lletres més punyents, la crítica
més aguda i els ritmes ballables i mestissos
tornen a combinar ingeni i estil propi.

MESCLAT

02.45 h. ALBAROCK
“Som un grup de versions de Lleida disposats
a donar-ho tot a les nostres actuacions al
ritme de Rock, Pop, Soul, Ska i Funky de tots els
temps fins a l’actualitat”.
ESCENARI GLORIETA
22 h. THINKIN’ WILD (1er premi mostra
Directe’17)
23 h. BOXETS
La banda presenta el seu quart disc, “A prop”,
el primer en format acústic rock acústic.
00 h. BARRIO TIGER
Barrio Tiger ens presenta el seu àlbum “Ave
Maria” des de la seva ciutat Los Angeles
(EEUU) amb el seu Garage Punk n’ Roll.
El seu so és una barreja de Supersuckers i
White light, white heart, white trash de Social
Distortion.
01.15 h. SMOKING SOULS
‘Cendra i Or’ és el tercer disc dels pegolins
Smoking Souls i la millor constatació de
perquè són el que ja són

BUHOS

Dissabte 13 de maig
PARC DE SOMRIURES - Camps Elisis
Zona trenet
D’11 a 14 h i de 17 a 20 h
Tombs Creatius “Xics del Xurrac” (Jocs)
La primera colla castellera que neix en una
fusteria! Necessitem públic, com tu, per fer
pinya amb ganes de jugar. La nostra colla
castellera és de fusta!
Escenari Passarel·la
11 h. Xema “Viatge a Magicolàndia” (màgia)
Descobreix la màgia del mag Xema amb el
seu nou espectacles
19 h. .Circ Vermut “Ni cap ni peus” (circhumor)
Espai Esteve Cuito – Amfiteatre
18 h. Murmuyo “Cita a ciegas” (mim-clown)
Murmuyo
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Festa Major
20 h. La Barrila “El conte del Marraco” (conte)
EsCENARI GLORIETA
12 h. Club Banyetes
Com cada any fem un concert adreçat als
nens i nenes de la ciutat amb les cançons i els
personatges del Club Banyetes.
Ho organitza: Club Banyetes

Eix Comercial i Passeig
Central
12. h. Pere Hosta “Open Door” (itinerant Eix
Comercial)
Apareix una porta del no-res... que hi ha a
l’altre costat?. Per obrir‐la... Un personatge
excèntric, curiós, surrealista, divertit,
inoblidable.
17.30 h. Pere Hosta “Open Door” (itinerant
Camps Elisis)
De 9 a 18 h. Pavelló d’INEF (partida
Caparrella)
15a Prova Circuit català de
Bàdminton
Ho organitza: Club INEF Lleida i Federació catalana de
Bàdminton

Final Four d’Hoquei sobre patins
Pavelló Municipal Barris Nord
Equips participants: Barça Lassa, Reus, Benfica,
Oliveirense
Ho organitza: F.C. Barcelona Lassa
Hi col·labora: Ajuntament de Lleida

De 9.30 a 20.30 h. Sala 2, Auditori Municipal
Enric Granados
de 9.30 a 13.30 h. Segon pis del
Conservatori Municipal de de Música Lleida
XVII Concurs Instrumental Sant
Anastasi - Probes selectives
Ho organitza: l’Escola d’Acordió de Lleida i per l’Escola de
Música Pons Roselló

Per a més informació: www.facebook.com/
concursantanastasi. Gratuït

De 10 a 13 h. Club Billar Lleida (av. Navarra,
sn. Camp d’Esports)
Partides finals campionat social a
tres bandes
Ho organitza: Club Billar Lleida

De 10 a 19 h. Camps Elisis (costat de la
caseta de fusta)
Mostra i taller de bonsais
S’hi exposen una trentena de bonsais i es
treballaran els arbres de l’associació i els que
els visitants hi vulguin portar-hi.
Ho organitza: Club Bonsai Lleida
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10 h. Seu Cercle de Belles Arts (c. Major, 24)
49 Concurs de Pintura ràpida
Inscripcions a la de 8 a 10h
El tema a tractar serà “El cas antic de Lleida”
Ho organitza: Cercle de Belles Arts.

10.30 h. Solar del Casal Popular de Joves (c.
Tallada, 1)
Pregó matiner reivindicatiu
(Casal Popular de Joves)
Ho organitza: La Sirollada

11 h. Bebeteca de la Biblioteca Pública de
Lleida (Rambla d’Aragó, 10)
“Aquell qui no corre, neda”, a
càrrec de Patrícia McGill.
Tast de contes, cançons, onomatopeies i ritmes
de mar, animals i disbarats, per a nens i nenes
d’un a tres anys i les seves famílies, amb el
suport d’alguns objectes i d’àlbums il·lustrats.
Ho organitza: Biblioteca Pública de Lleida.

Gratuït. Places limitades. Cal inscripció prèvia
a la biblioteca.
D’ 11 a 20 h. Pati de les Comèdies
Mercat d’art i fira internacional
de pintura i dibuix
11 h. Plaça Paeria
Cercavila Popular (Ateneu
Popular “La Baula”)
Colles de grallers, ball de bastons,
animació popular, capgrossos i un seguit de
personatges pintorescos recorreran una
part del Carrer Major, Avinguda Blondel, la
Passarel·la del Liceu escolar per finalitzar a
Blas Infante.
Ho organitza: La Sirollada

11.30 h. Turisme de Lleida (c. Major,31)
Visites guiades de primavera:
“Ruta de les llegendes”
Inscripció prèvia (públic familiar)
Preu: 5 € per persona/ nens gratuït fins a 12
anys (màxim dos nens per adult)
12.30 h. Plaça Blas Infante
Vermut Popular (Ateneu Popular
“La Baula” + Casal Popular de
Joves)
Es llegirà el pregó oficial de la Sirollada, hi
haurà música amb pd’s i vermut fins l’hora de
dinar.
Ho organitza: La Sirollada

Festa Major
Plaça del Dipòsit
De 12 a 23 h. Mostra de Cervesa Artesana
de Lleida
De 12 a 14 h. Activitats infantils
De 14 a 15.30 h. Vermut de Festa Major del
Centre Històric ofert pels hotelers del barri,
amb l’actuació del grup Sunset Country
autèntica música country americana.
Festival de Música Folk de Lleida
amb les següents actuacions:
18.30 h. FOLKATRES Ball Folk
20 h. SINHOM
21.30 h. WICCAL’S
Ho organitza: Ajuntament de Lleida, Acoll, Associació de
comerciants i empresaris del Centre Històric, Associació
de Cervesers Artesans de Lleida, Regidoria de Cultura de
l’Ajuntament de Lleida, Regidoria del Centre Històric de
l’Ajuntament de Lleida, La Barraca ECH.
Hi Col·labora, La Gramàtica del vermut, la Terrasseta del
Trivial i el Rock & Vins

14 h. Plaça Blas Infante
Gran dinar popular a la plaça
Tot a preus populars.
Ho organitza: La Sirollada

16 h. Plaça Blas Infante
Quidditch (“Lo Manaix”)
Si teniu ganes de descobrir l’esport menys
comú entre els “muggles”, aquesta és
la vostra oportunitat! i si ja heu format
un equip ens podeu avisar a lomanaix@
escoltesiguies.cat per saber-ne més! L’equip
guanyador rebrà un fantàstic premi.
Ho organitza: La Sirollada

Pavelló municipal Juanjo Garra
17 h. Homenatge 25 CE Episcopal
18 h. Partit exhibició
Trofeu Festa Major Rodi Balafia Vòlei Homenatge 25 anys CE Episcopal
Ho organitza: Balafia Vòlei

17 h. Plaça Blas Infante
Gimcana Solidaria (“Garbí”)
Gimcana destinada a infants de 6 a 12 anys:
marge del riu Segre. Preu orientatiu de
3€+1€ si volen berenar coca amb xocolata.
I els diners anirán integrament a un projecte
per ajudar a les persones refuugiades.
Ho organitza: La Sirollada

18 h. Museu de l’Aigua: campament de La
Canadiense.
Contacontes
Un conte molt especial ideat amb material
creats als “Tallers creatius”.
Ho organitza: Museu de l’Aigua

Gratuït

Balls Folklòrics a la Plaça Ricard
Viñes
18 h. Centro Galego
Grupo de Danza y Gaita Agarimos de
Badalona.
19 h. Centro Extremeño amb Nacencia,
mostra del repertori tradicional extremeny.
20 h. Casa de Castilla y León amb el “Grupo
de Dulzainas de la Espiga de Zaragoza”.
18.30 h. Plaça Blas Infante
Contacontes Musical (JOP)
Aquest any els músics de la JOP ens volen
proposar d’endinsar-nos en un món fantástic
que ens envolta, un conte amb música.
Ho organitza: La Sirollada

A les 19 h i 21.30 h. Teatre de La Llotja
“La gran ilusión” d’ Antonio Díaz
“El Mago Pop”
És l’espectacle de màgia més vist de la
història del teatre espanyol
Preu: Amic 38 € / General 42 € / Grup 34 €
/ Butaca Jove (8 disponibles) 11 €.
19 h. Plaça Sant Joan
XXXIIIè Festival Folklòric
Internacional de Lleida amb el
Grupo Folclorico El Limonar
de Murcia, i l’Esbart dansaire
Sícoris,”Ballet Ciutat de Lleida”.
Un espectacle de cançons tradicionals
que expliquen, costums, espais, creences i
històries que expressen el sentit d’un poble.
Ho organitza: l’Esbart dansaire Sícoris,”Ballet Ciutat de
Lleida”

19 h. Plaça Blas Infante – Marge del Riu
Segre.
Guarrinkama (SEPC Lleida)
I en acabar Farinada!
(No apte per a celíacs).
Ho organitza: La Sirollada
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CORREFOCS
20 h. Des de la Cantonada del carrer
de les Monges amb carrer la Palma
Correfoc Infantil
a càrrec de la Colla Infantil dels
Diables de Lleida, els Diables
Carranquers infantils de Cervera i
la Cabra petita de Reus
Recorregut: c. de les Monges, c. la Palma, c.
Caldereries, av. Blondel i final del trajecte
davant de la pl. Sant Francesc

22 h. La Boîte (c. Riu Essera, 19)
PSYCHOPUNK
Ho organitza: La Boîte Preu: 5 €
23 h. Manolita Night Life (c. Guillem de
Béziers – Cappont)
MOMO “El tributo más cañero a
Queen. Rock Tour 2017”
Ho organitza: Manolita Night Life

Preu : 12 € taquilla / 10 € anticipada
23 h. “EL COBERT AM+” (Camps Elisis)
LLUIS RIBALTA
A més de les actuacions de NITO (Am+) i
NAIO DECLER & ARTHUR MUR (Am+)
Ho organitza: Am+

23.30 h. Carpa del Backstage
Club105 de RAC 105 presentat pel dj
ERNEST CODINA Portem a Lleida un
arsenal de llum, animació, mapping 3D i la sessió
musical de 3 dels dj’s del moment: Ernest
Codina, Mon DJ i Hektor Mass! Una
nit inoblidable, digne dels millors festivals!!
Ho organitza: Backstage

Entrada amb consumició mínima (refresc o
cervesa) 3€
imatge: Jordi Rulló

21 h. Des de la plaça del Seminari
Correfoc a càrrec dels Diables
de Lleida, el Drac Carrincló, els
Marraquets, Ball de Diables de
Vilafranca i Diables de les Borges
del Camp
Recorregut: Pl. del Seminari, c. Companyia,
c. Galera, c. Alsamora, c. Joan Segalà, pl. Sant
Antoni Maria Claret, c. La Palma, c. Almodí
Vell, c. Caldereries, c. De l’Alcalde Mestre,
av. Blondel fins arribar a l’alçada de pl. Sant
Francesc
Consulteu els consells de
seguretat, pàg. 42
De 21 a 00.30 h. Circuit municipal de
Motocròs de Lleida a la partida de Rufea
Dirt Track Ciutat de Lleida
Prova puntuable per a la Copa Rodi
Michelin de Dirt Track i Provincial Ara Lleida.
Categories: Elit, Open, 85 cc i Alevins

REVETLLA CAMPS ELISIS
Revetlla de les cases regionals de
Lleida
ESCENARI CENTRAL
23 h. Cadena 100 Lleida a la Festa Major amb
ENZEL
EnZeL presenta la seva candidatura al pop actual
i promet un directe fidel al disc de debut, titulat
“Capità Ibuprofèn” (Discmedi, gener 2017).
00.15 h. M-CLAN
M Clan presenta “Delta Tour”, la gira de 2017
que combina la presentació del seu nou àlbum
d’estudi “Delta” i els seus grans èxits. Després
de la seva exitosa gira de presentació a nivell
nacional, torna als escenaris en la seva versió
més rockera amb un dels directes més potents
del rock nacional.

Ho organitza: Moto Club Segre
Hi col·labora: Ajuntament de Lleida

21 h. Plaça Blas Infante
Revetlla autogestionada
Ho organitza: La Sirollada
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02.15 h. LOST ART OF MURDER
Presenten el seu segon EP “Mis noches sin
dormir” amb sis temes que reflexen l’evolució
de la banda lleidatana des del postpunk de
guitarres bigarrades d’anteriors treballs cap a
un pop empoderat molt més cuidat en melodia
i composició d’aquest últim.
03.45 h. TREMENDOS
Aquest 2017 és un any molt especial per
als Tremendos, ja que enguany celebren el
concert número 1.000 (més de 23 anys
tocant!). La banda de versions lleidatana us
farà ballar sense parar aquesta Festa Major.
ESCENARI #FESTESLLEIDA
23 h. ROBA ESTESA
És un grup de música en català amb un
gènere propi, el folkcalentó. Al maig de 2016
treuen el seu primer disc “Descalces” que
ha rebut el Premi Enderrock de la Crítica, al
Millor Grup Revelació , al Millor Disc Folk i a
la Millor Cançó Folk per “Viu”.
00.30 h. AUXILI
Les claus per entendre l’exitós fenomen
d’Auxili les trobem en la seva excel·lent
destresa instrumental i la innata capacitat de
connectar, facturant hits rodons amb el reggae
com a gènere i principal font d’inspiració,
picades d’ullet a l’ska, el ragga i el rap incloses.
02 h. ASPENCAT
Són el grup més important del País Valencià
de l’actualitat i un dels referents del seu
gènere a l’estat espanyol. Una banda de 9
components de llarga trajectòria musical que
executen ska reggae ballable re-formulat amb
electrònica potent, no us deixaran indiferents

Aspencat

03.45 h. ITACA BAND
Reggae, ska, salsa o punk amb tocs de swing
són les músiques que protagonitzen el nou
disc “Rema” d›ambient marítim enregistrat
per la banda de Montcada i Reixac.
ESCENARI GLORIETA
23.00 h. NATROS SOLS PD
“Natros Sols és un col·lectiu d’amants

de la cultura i la dècada dels seixanta.
Escúters, vinils, hammonds i parques com a
denominador comú d’un grup melòmans de
procedències disperses. Ens faran d’enllaç
dels grups de la nit.
23.45 h. TRAU I GAVALDÀ
Trau, el grup de moda de la nova fornada del
pop català, s’ha aparellat amb Lluís Gavaldà
per presentar una nova proposta musical. Es
tracta de jugar amb els clàssics del pop dels
60’s que van bastir les bases de la música
popular. Es tracta d’un espectacle audio-visual
que de ben segur sorprendrà i divertirà
diferents generacions de gent que s’estima la
música apassionadament.

TRAU I GAVALDÀ

00.45 h. NATROS SOLS PD
01.00 h. LOS RETROVISORES
Els seus generes bandera orbiten al voltant de
la música Soul, R&B, Beat i psicodèlica dels anys
60 des de la seva vessant ibèrica. Emulen bandes
com Los Bravos, Los Canarios, Los Salvajes...
Els seus directes són un allau de bon humor,
precisió tècnica, passos de ball i esperit yeyé.
02.15 h. NATROS SOLS PD
02.30 h. LOS TIKIPHANTOMS
“Aventuras en celuloide” (Discmedi, 2017) és
el nou disc on hi trobarem el seu surf clàssic
amb garage i Rock’n’Roll, spaghetti western i
melodies dels anys 50, tot això passat pel ja
conegut filtre Tiki, es a dir: una base rítmica
demolidora, unes melodies enganxoses i un
directe que tothom recorda per les seves
dosis d’humor i potència espectacular.
04.00 h. NATROS SOLS PD
ESCENARI PAVELLÓ
23.30 h. MARC MARZENIT & Dj’s
convidats
Després de molts anys girant pel món, Marc
finalment ha publicat el seu àlbum de debut
“To Love Until We Say Goodbye” . Es tracta
d’un àlbum conceptual molt personal on un
altre cop consolida la seva carrera.
Ho organitza: Backstage La Nit de Lleida

Preu: 3 € (amb consumició mínima)
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Diumenge 14 de maig
PARC DE SOMRIURES - Camps
Elisis
Zona trenet
D’11 a 14 h i de 17 a 20 h
Tombs Creatius “Xics del Xurrac” (Jocs)
Trapetelando “Un dia de Circ” (Tallers)
Trapetelando ofereix un dia de circ: tallers de
tècniques aèries, malabars, acrosport, aroioga
i equilibris.
Escenari Passarel·la
12.30 h. La Banda de Otro “Yeh Haw”
(Malabars-Circ-Música)
De molt joves van fugir amb el circ tot i
que per alguna raó decideixen fer-se passar
per músics. Sempre estan ordint algun cop,
gairebé sempre acaba per rebre un d’ells…
17 h. Wilbur (acrobàcia-humor)
Wilbur és un espectacle ple d’acrobàcies,
humor i risc, ens demostrarà que l’acrobàcia
no és sol un esport.
19 h. Pep López “FolKids” (animació)
Espai Esteve Cuito - Amfiteatre
11 h. Mumusic Circus “Amigoooo” (CircAcrobàcia)
AMIGOO és un fragment de les vides d’un
home i una dona. Un circ entre dos. Junts
confabulen un món irreal, ple de poesia i
complicitat.
18 h. 2princesesbarbudes “Sempre de
vacances” (música-concert)
A principis de març arriben a casa nostra, les
2princesesbarbudes us expliquem la seva vida
en el disc “Sempre de vacances”.A l’escenari
hi trobareu quatre orenetes barbudes que es
retroben després de la migració per fer un
concert amb instruments de joguina i ritmes pop.
2princesesbarbudes

9 h. Sortida des del local de Castellers de
Lleida (c. Nou 1-17)
Matinades castelleres a càrrec
dels grallers dels Castellers de
Lleida
De 9 a 13h. Avinguda Francesc Macià
XVI Concurs exposició
Ornitològic a votació popular
Ho organitza: club ornitològic Ilerdenc

Final Four d’Hoquei sobre patins
Pavelló Municipal Barris Nord
Equips participants: Barça Lassa, Reus, Benfica,
Oliveirense
Ho organitza: F.C. Barcelona Lassa
Hi col·labora: Ajuntament de Lleida

10 a 13 h. Carpa de l’Associació Amics de la
Seu Vella
“Els tresors de la Seu Vella” (joc
de pistes)
Ho organitza: Associació Amics de la Seu Vella de Lleida
Hi col·labora: Consorci del Turó de la Seu Vella.
(donatiu 2€ per restaurar les campanes)

De 10 a 13 h i 16 a 19 h. Instal·lacions
Club Billar Lleida (Av. Navarra, s/n (Camp
d’esports)
Jornada de portes obertes
De 10 a 14 h. Plaça Sant Francesc
8ena trobada de Plaques de Cava
de la Festa Major
En aquesta trobada, comencem una nova
sèrie, en aquest cas basada en els Capgrossos
de Lleida.
D’11 a 13.30 h. Auditori Municipal Enric
Granados. Sala 2
XVII Concurs Instrumental Sant
Anastasi - Cloenda i lliurament de
premis
Ho organitza: l’Escola d’Acordió de Lleida i per l’Escola de
Música Pons Roselló

Més informació a www.facebook.com/
concursantanastasi. Gratuït

D’11 a 14 h. Arxiu Arqueològic (av. Fontanet, 26)
Portes obertes al magatzem de
l’Arxiu Arqueològic de Lleida
Cal inscripció prèvia al 973 222 641
http://arqueologiaciutatdelleida.blogspot.com.es/
20 h. La Barrila “El conte del Marraco”
(conte)
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Ho organitza: Arxiu Arqueològic. Secció d’Arqueologia de
l’Ajuntament de Lleida. Gratuït

Festa Major
D’ 11 a 20 h. Pati de les Comèdies
Mercat d’art i fira internacional
de pintura i dibuix
11 h. Plaça Sant Joan
Arrels de Lleida convida a l’Esbart
Dansaire Sant Joan Despí i als
balladors de l’Agrupació Cultural
i Dansaire Plà del Penedès i els
dansaires de l’Esbart Arrels de Lleida
Espectacle familiar en el que els més petits de
la ciutat podran gaudir d’una estona màgica
tot veient com ballen, amics seus, danses
populars que de ben segur les coneixen o
les han ballat alguna vegada. A més, tindrem
l’oportunitat de veure com ballen un bon
grapat de nens i nenes de diferents indrets de
Catalunya juntament amb els grans balladors
de la nostra ciutat, Lleida.

12 h. Plaça Paeria
Diada Castellera de la Festa Major
Un cop més gaudirem dels castells, enguany
les colles convidades són: la Colla Vella dels
Xiquets de Valls, els Moixiganguers d’Igualada
i els Castellers de Lleida
Ho organitza: Castellers de Lleida

Ho organitza: Esbart Arrels de Lleida.

11 h. Plaça Blas Infante
XXXIV Trobada Gegantera –
Plantada trobada Gegants

autor imatge: Jordi Rulló

12 h. Punt de trobada al Castell dels
Templers
Visita guiada : Templer per un dia
(públic familiar )
Més informació o venda d’entrades:
Turisme de Lleida al 973 700 319 www.
turismedelleida.cat. Cal fer reserva prèvia
Ho organitza :Turisme de Lleida
Hi col·labora : NOMON

Preu: 5 € per persona / nens gratuït fins a 12
anys (màxim dos nens per adult)

autor imatge: Jordi Rulló

11.30 h. Plaça de la Llotja
69è Concurs de Lleida. Campionat
Sardanista de Catalunya i
Campionat de la Terra Ferma amb
la Cobla Jovenívola d’Agramunt
Ho organitza: Grup sardanista Montserrat

11.30 h. Seu dels Castellers (c. Nou 1-17)
Cercavila des del local dels
Castellers de Lleida fins a la plaça
Paeria
12 h. Plaça Blas Infante– Marge del Riu Segre.
Ultimate Frisbee (Associació
Ultimate Frisbee Lleida).

12 h. Plaça Blas infante
XXXIV Trobada GeganteraCercavila
Des de la plaça de Blas Infante i per la
passarel·la cap a l’avinguda de Madrid, passant
per davant del monument als Gegants, el
carrer de Saracíbar, avinguda de Blondel,
carrer Vila de Foix, plaça de la Catedral,
carrer Major, carrer Cavallers, avinguda de
Blondel fins a la plaça Sant Joan
13 h. Plaça Sant Joan
XXXIV Trobada Gegantera
Cloenda
Balls dels Gegants per tancar la trobada de la
Festa Major.
13.30 h. Glorieta dels Camps Elisis
Vermut amb l’actuació del grup
BENJI Y SUS COMPINCHES
Ho organitza: l’Associació Cultura per l’Oci de Lleida (ACOLL)

Ho organitza: La Sirollada
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A les 17 h i 20 h. Teatre de La Llotja
“La gran ilusión” d’ Antonio Díaz
“El Mago Pop”
És l’espectacle de màgia més vist de la
història del teatre espanyol i el de més
acceptació a tot Europa durant el 2015.
Preu: Amic 38 € / General 42 € / Grup 34 € /
Butaca Jove (8 disponibles) 11 €
18.30 h. Seu Vella
Concert de l’Schola Cantorum de
l’Ateneu Popular de Ponent
Per a més info: ateneulleida@outlook.es
Ateneu Popular de Ponent/ Consorci del Turó
de la Seu Vella
Ho organitza: Consorci del Turó de la Seu Vella

Gratuït

19 h. Sala 1. Teatre Municipal de l’Escorxador
25a Mostra d’Arts Escèniques
“Historia de dos”, GR3
Preu: 7 €
De 19 a 21 h. Plaça Ricard Viñes
Danses tradicionals dels
col·lectius migrants dels FOCCS
Ho organitza: Fòrum ciutadà per la cohesió social FOCCS,
Regidoria de participació ciutadana, drets civils i cooperació
de l’Ajuntament de Lleida

autor imatge: Jordi Rulló
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19 h. Plaça Sant Joan
Ball de Festa Major amb
l’orquestra Nova Saturno

20 h. Turó de la Seu Vella
Visita nocturna guiada de Festa
Major
Tradicional visita guiada que s’acaba amb el
Castell de Focs de Festa Major
Ho organitza: Associació Amics de la Seu Vella de Lleida
Hi col·labora: Consorci del Turó de la Seu Vella

Gratuït

22 h. Marge esquerre riu Segre
Gran Castell de Focs de Fi de
Festa a càrrec de la pirotècnia
Valenciana
Tot seguit
Fi de la Festa Major amb les
darreres ballades dels Gegants de
Lleida i salutació
del Marraco

FOTOMAIG 2017
Festa Major de Lleida - Sant Anastasi
Un any més, Foto Llorens convoca, amb la col·laboració de l’Ajuntament de Lleida,
el concurs de fotografia FOTOMAIG’17.
Us proposem captar els actes festius
que tenen lloc a la ciutat al llarg del mes
de maig i optar als premis amb què es
guardonaran les imatges més divertides i
originals.
Bases del concurs:

• FotoMaig és un certamen de fotografia
que se celebrarà al llarg del mes de maig
de 2017.
• El concurs és obert a la participació de
tota la ciutadania sense límit d’edat.
• Per poder participar caldrà recollir,
al llarg del mes de maig, la butlleta
d’inscripció i el CD que es lliurarà
gratuïtament a cada participant, a la
botiga de Foto Llorens (c. Major, 78, en
horari comercial).
• Els participants utilitzaran la seva
pròpia càmera. Les imatges han de tenir
una resolució adequada (1MG a 3MG) i
s’han de lliurar en el CD amb un màxim
de 30 imatges en format JPG.
• Un cop realitzades les imatges que
opten al concurs, s’han de lliurar els
CD corresponents a la botiga de Foto
Llorens. Data límit: 26 de juny de 2017.
• A partir del 13 de juliol, es lliurarà
a l’esmentada botiga el CD a cada

participant amb una còpia índex de les
seves fotografies.
• Un jurat seleccionarà les cinquanta
millors fotografies, entre les quals
s’escolliran les tres primeres classificades
de FotoMaig 2017, que tindran un
premi especial, a més, s’elaborarà un
cartell amb les fotografies seleccionades
guanyadores del concurs, que es
repartirà entre tots els finalistes.
• Les imatges seleccionades s’exposaran
a la Casa dels Gegants, del 20 de
setembre al 12 d’octubre de 2017,
en el marc de les Festes de la Tardor,
amb horari: els dilluns de 10 a 14 h, de
dimarts a dissabte, de 10 a 14 h i de 17
a 20 h, dissabtes, d’11 a 13.30 h i de 17
a 20 h, diumenges i festius d’11 a 13.30
h. La inauguració tindrà lloc el 20 de
setembre, a les 20 h.
En aquest acte es farà públic el veredicte,
es proclamaran els guanyadors i es farà
el lliurament dels premis.
La Regidoria de Cultura de l’Ajuntament
de Lleida es reserva el dret de tenir a
disposició una còpia de cadascuna de
les cinquanta fotografies seleccionades
per tal de fer-ne ús en les seves eines de
difusió. L’arxiu de les fotografies restarà a
la botiga FotoLlorens.
• El fet de participar en el concurs
comporta l’acceptació de totes i
cadascuna de les clàusules.
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DESPRÉS DE LA
FESTA
Dimarts 16 de maig

18 h. Claustre de l’Àrea Infantil i Juvenil de la
Biblioteca Pública de Lleida (Rambla d’Aragó, 10)
L’hora del conte. “Contes de
colors: diversitat de famílies”, a
càrrec de Meritxell Morera.
amb motiu del Dia Internacional de les
Famílies, la biblioteca i l’Associació Colors
de Ponent organitzen aquesta hora del conte
adreçada a nens i nenes a partir de 3 anys.
Ho organitzen: Associació Colors de Ponent i
Biblioteca Pública de Lleida.
Gratuït. Aforament limitat.

Dijous 18 de maig

de 10 a 14 h i de 16 a 18 h. Museu de
Lleida
Jornada de Portes obertes amb
motiu del Dia Internacional dels
Museus
Gratuït.
18.30 h. Vestíbul de l’Àrea de Col·lecció
Local de la Biblioteca Pública de Lleida
“Els 10 de Francesc Puigpelat”.
Tertúlia literària amb l’escriptor coordinada
per la periodista Anna Sàez.
Ho organitza: Biblioteca Pública de Lleida.
Hi col·labora: Institució de les Lletres Catalanes.

Gratuït. Aforament limitat.

18.30 h. CaixaForum Lleida
“Gestos iconoclastes, imatges
heterodoxes”
Dia internacional dels museus.Visita
comentada per al públic en general
Gratuït.
20.30 h. Bar Gilda (c. del Rei, s/n)
Recitals de Poesia “A Cau
d’Orella” amb Txema Martínez
Ho organitza: Bar Gilda

Divendres 19 de maig

20.30 h. Auditori Municipal Enric Granados
El geperut de Notre Dame d’Alan
Menquen i El Fantasma de l’Òpera
d’Andrew Lloyd Webber’s
La Coral Sicoris l’any vinent celebrarà 50 anys
i amb aquest motiu representarà aquests dos
musicals. Traduïts al Català per la Directora
titular de la Coral, Blanca Julià.
Preu: 21 €
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21.30 h. La Boîte (c. Riu Essera, 19)
SANG FREDA + ADULTTARAT +
SABOTATGE
Preu: 5 €

Dissabte 20 de maig
Tot el dia. Club Inef lleida
Festa del rugbi lleidatà

ho organitza: C.E.INEF Lleida
hi col·labora: STRENG TRAINER, KROTON, INPROG,THE X
DOOR, DISTRIBUIDORA BÀSICA, MARFEL, PLUS FRESC I
LA PIAMONTESA

gratuït

De 9 a 13 h i de 15 a 20 h. Pavelló
Magraners
XXI Diada de Judo Festa Major
Ho organitza: Federació de Judo

De 10 a 13 h. Camps Elisis (passeig central)
Milla urbana escolar
Ho organitza: Servei d’esports de l’Ajuntament de Lleida

De 10 a 21 h. C. Major (davant Catedral)
Mercat de les Idees
Mercat de joves creadors, hi trobaràs
bijuteria, joieria, il·lustració, roba,
complements i molt més. Tot handmade.
Més info: www.paeria.cat/joventut
Ho organitza: Departament de Joventut de l’Ajuntament

Festa de Moros i Cristians
12 h. Plaça Sant Francesc
Vermut medieval
Inici del cap de setmana Fester amb
ambientació de música festera
Ho organitza: Associació de la Festa de Moros i Cristians
de Lleida
Hi col·laboren: Ajuntament de Lleida, Diputació de Lleida,
Delegació de la Conselleria de Cultura de la Generalitat de
Catalunya i el Consorci del Turo de la seu Vella.

Preu: 2 €

19.30 h. Plaça Paeria
Festa de Moros i Cristians Ambaixades
Les tropes mores arriben a la Ciutat
i demanaran la rendició de les tropes
cristianes, després de la batalla dialèctica,
el Cristians refusen l’oferta i els moros es
retiren anunciant la Batalla de l’endemà.
Ho organitza: Associació de la Festa de Moros i Cristians
de Lleida
Hi col·laboren: Ajuntament de Lleida, Diputació de Lleida,
Delegació de la Conselleria de Cultura de la Generalitat de
Catalunya i el Consorci del Turo de la seu Vella.

Després de la Festa
A partir de les 15 h. Camps Elisis (zona
Glorieta)
“Holy River”
Ho organitza: River

17h. Institut Gili i Gaya (sortida) arribada a la
plaça de la Sardana Seu Vella
Trotacaragol
Trotada popular per la ciutat de Lleida, 16
Km. Actuacions en directe de dansa i concert
amb DJ a l’arribada.
Ho organitza: Associació esportiva Trotallunàtics i Fecoll
Hi col·labora: Ajuntament de Lleida

De 18 a 19.30 h. Jardí Botànic-Arborètum
de Lleida (c. Enric Farreny, 49)
Celebració del Dia internacional
dels Museus - ‘Descobrir el Jardí
Botànic-Arborètum de Lleida’
Passejada gratuïta amb servei de guia. Places
limitades. Inscripció prèvia a arboretum@
pcital.cat
18.30 h. Sala 1. Teatre Municipal de
l’Escorxador
Temporada 2016-2017 > “ A
mí no me escribió Tennessee
Williams”, Cía. Roberto G. Alonso
Preu: 14 €

Els nens i nenes han d’anar acompanyats d’un
adult
Gratuït
18.30 h i 21 h. CaixaForum Lleida
Visites gratuïtes a l’exposició “Gestos
Iconoclastes, imatges heterodoxes”
De 20 a 00 h. Museu d’Art Jaume Morera,
Museu de Lleida, Centre d’Art la Panera,
Museu de l’Aigua, Roda Roda-Museu de
l’Automoció de Lleida, CaixaForum Lleida,
Fundació Sorigué i Castell de Gardeny
Com cada any, els museus i centres
culturals i patrimonials de Lleida
obren les seves portes fins a mitjanit i
ofereixen activitats per a tothom.
20 a 00 h. c. Santa Cecília
Visita guiada al Museu de
l’Automoció Roda Roda a les 21 h
Gratuït
20 a 00 h. c. Sant Crist, 1
Nit dels Museus al Museu de
Lleida
Gratuït
21 h. Teatre de La Llotja
Sílvia Pérez Cruz “Vestida de nit”
Preu General 37 € / Preu Grup 35 € / Butaca
Jove (8 disponibles) 11 €
21 h. Seu Vella
“Un turó de postal”
Projecció de fotos en diferents àmbits de la
Seu Vella, on el propi autor, els seus amics, la
seva família, però també la Seu Vella, el Castell
del Rei o la fortificació
L’activitat formarà part de la Nit dels Museus
2017. Info: 973 23 06 53

20.30 h. Auditori Municipal Enric Granados
“Music is Live”
Cor Veus.kat, Pere Guixé, director
Concert de gospel i temes contemporanis
amb una personalitat pròpia i original. El
concert comptarà amb la col·laboració de
Joan Rovira, artista guanyador dels Premis
Enderrock 2015, que interpretarà alguns dels
seus temes.
Preu: 10 €

Nit dels Museus 2017

17.30 h. CaixaForum Lleida
Visita-taller “Imatges al poder
+8”

Ho organitza: Consorci del Turó de la Seu Vella

Gratuït

21.30 h. Plaça del Dipòsit a la Barraca ECH
Caragolada Popular amb caragols
cuinats a l’estil Epap amb el concert de la
banda POWERTRIO
Ho organitza: La Barraca ECH
Hi col·labora: FECOLL i Acoll

Preu: 5 € beure + caragols
22 h. La Boîte (c. Riu Essera, 19)
BOB WAYNE + BIGSBYBOY AND
THE SLAPPERS
Preu: 12 €
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Després de la Festa
Del 21 al 27 de maig

XIXè Campionat d’Espanya Cadet
Masculí de Clubs de Bàsquet
Pavellons Municipals de Barris Nord, Agnès
Gregori, Pardinyes i Sícoris Club
32 equips de l’estat, 700 jugadors de 15 i 16
anys i tècnics.
Ho organitza: Federació Catalana de Basquetbol
Hi col·labora: Ajuntament de Lleida

Diumenge 21 de maig

8 h. Pati Societat Ocellaire ‘EL RAM’.
Travessera de Sant Jordi, s/n. La Bordeta
Trobada Tradicional de Cant
Silvestre de Catalunya. Modalitat
de Perxa.
Ho organitza: Societat Ocellaire ‘EL RAM’.
Hi col·labora: Federació Catalana d’ocells Fringíl·lids.

Gratuït.

De 10.30 a 13.30 h. Auditori municipal Enric
Granados
Portes obertes a les restes
romanes de l’Auditori
Ho organitza: Arxiu Arqueològic. Secció d’Arqueologia de
l’Ajuntament de Lleida

Gratuït

12h a 13.30 h. Davant de La Llotja (en cas de
pluja a la plaça coberta del mercat Barris Nord)
Exhibició Taekwondo
Art marcial que vol transmetre els valors
de la disciplina i el respecte per ser millor
persona.
Ho organitza: DELEGACIÓ TAEKWONDO
Hi col·labora: DO SAN LEE, BORDETA, PERFILS I CN LLEIDA

De 12 a 21 h. Pista de la Panera
Vermut Torero de Festa Major
Vermut amenitzat amb concert en directe i Dj’s
Més info: www.facebook/BarGildaLleida
Ho organitza: Bar Gilda. Gratuït

Festa de Moros i Cristians
12 h. Edifici del Roser (c. Cavallers)
Entrada infantil des del Roser
desfilada de les comparses Mores i
Cristianes pels carrers Cavallers i Major
fins a arribar a la Plaça Sant Joan on tindrà
lloc la tradicional presentació de les Bandes
de Música i Concurs de Bandes, enguany
ens acompanyaran l’ Ilerband de Lleida, la
Banda Simfònica Unió Musical de Lleida, la
Banda Municipal de Música Ciudad de Fraga,
la Banda de la Unió Musical Senienca, la
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Banda de Música Ciutat de Benicarló i l’Unió
Musical San Diego de Lloc Nou d’en Fenollet.
Ho organitza: Assoc. de la Festa de Moros i Cristians de Lleida
Hi col·laboren: Ajuntament de Lleida, Diputació de Lleida,
Delegació de la Conselleria de Cultura de la Generalitat de
Catalunya i el Consorci del Turo de la seu Vella.

18.30 h. Porta del Lleó de la Seu Vella
Festa de Moros i Cristians Entrada de Gala
Concentració de les comparses. Inici de
l’entrada i desfilada de lluïment pel Carrer
Cavallers, Avinguda de Blondel i Avinguda
Madrid fins a la Paeria.
Ho organitza: Assoc. de la Festa de Moros i Cristians de Lleida
Hi col·laboren: Ajuntament de Lleida, Diputació de Lleida,
Delegació de la Conselleria de Cultura de la Generalitat de
Catalunya i el Consorci del Turo de la seu Vella.

Preu: 3 € servei de lloguer de cadires a les zones
habilitades, reserva prèvia a Turisme de Lleida

21.30 h. Pont Llevadís de la Seu Vella
Festa de Moros i Cristians Escenificació de la Batalla entre
les tropes Mores i Cristianes, seguint
la tradicional alternança de vencedors i
vençuts els Moros tornaran a ocupar la Ciutat,
posant fi a l’ocupació Cristiana i als actes de la
XXII Festa de Moros i Cristians de Lleida en
mig d’actes festius i un castell de focs.
Ho organitza:Associació de la Festa de Moros i Cristians de Lleida
Hi col·laboren: Ajuntament de Lleida, Diputació de Lleida,
Delegació de la Conselleria de Cultura de la Generalitat de
Catalunya i el Consorci del Turo de la seu Vella.

Dimecres 24 de maig

19 h. CaixaForum Lleida
Inauguració de l’exposició “My
world. Reptes per a un món
millor”
L’exposició reflecteix els principals reptes
als que s’enfronta la humanitat els propers
anys per contribuir a millorar la vida
de les persones i protegir el planeta. En
col·laboració amb la Campanya d’Acció
de les Nacions Unides pels Objectius de
Desenvolupament Sostenible.

Del 22 al 25 de maig

Setmana Cultural Aplec del
Caragol 2017
La setmana abans de l’Aplec s’organitzen un
seguit d’activitats obertes a tothom. El acte
solemne del pregó, que inclou l’entrega dels
premis Caragol Bover i Llimac i del Concurs
de Rodolins, obre les activitats que inclouen

Després de la Festa
teatre, havaneres i un festival de rumbes,
garrotins i cançons lleidatanes.
Web: www.aplec.org
Ho organitza: Federació de Colles de l’Aplec del Caragol

Gratuït

Del 26 al 28 de maig

XXXVIII Aplec del Caragol 2017
L’Aplec del Caragol arriba a la seva 38 edició.
Durant tres dies els Camps Elisis s’omple
de festa amb activitats pròpies de les colles i
altres obertes al públic com el ball de tarda,
la revetlla, els castellers, les sardanes o festes
infantils. Un any més l’espectacle inaugural de
divendres a la tarda i la rua de diumenge al
matí es un dels actes que donen més color a
la ciutat. El Palau de Vidre ofereix als visitants
degustacions de caragols i menús lleidatans.
Web: www.aplec.org
Ho organitza: Federació de Colles de l’Aplec del Caragol

Gratuït

Divendres 26 de maig

20.30 h. Auditori Municipal Enric Granados
“La música de cambra
desconeguda d’Enric Granados”,
Quartet Teixidor
Irantzu Zuasti, violí / Joan Marsol, violí / Jordi
Armengol, viola / Xavier Roig, violoncel / José
Menor, piano
El Quartet Teixidor i el pianista José Menor
col·laboren en aquest concert de l’Any
Granados per mostrar la seva música de
cambra desconeguda. Amb la col·laboració de
l’Orquestra Simfònica Julià Carbonell de les
Terres de Lleida.
Preu: 12 €/ Reduïda 10 €
Ciència al carrer 2017
11a edició de la fira de divulgació científica,
amb la participació de centres educatius,
institucions i divulgadors de la ciència
Dissabte 27 de maig, de 16 a 20 h
Diumenge 28 de maig, d’11 a 14 h
Llocs: Av. Blondel, pl. Catedral, pati de les
Comèdies
Activitats gratuïtes

Dissabte 27 de maig

D’11 a 13 h. Jardí Botànic-Arborètum de
Lleida (c. Enric Farreny, 49)
Taller dels colors i de les formes
de les flors
Taller per als més petits de la casa (6-12 anys)
que resol diferents preguntes com són ... per què
les flors tenen formes i colors diferents i quins

animals es veuen atrets per elles i quins no.
Preu: 4 €. Amics/Amigues de l’Arborètum: 2 €
Places limitades. Inscripció prèvia a
arboretum@pcital.cat
11.30 h. Turisme de Lleida (c. Major,31)
Visites guiades de primavera:
“Petits grans racons”
Inscripció prèvia
Preu: 5 € per persona/ nens gratuït fins a 12
anys (màxim dos nens per adult)
12 h. c. Santa Cecília
Visita guiada al Museu de
l’Automoció Roda Roda. Gratuït
19 h. Plaça de la Paeria
Música i ball tradicional i folk
amb el grup REDALL
Som lleidatans que ens agrada la música i el
ball tradicional i folk. Muntem ballades i tallers
de música en llocs públics per compartir-ho
amb tothom que s’hi vulgui afegir. Última
ballada de la temporada.
www.cerclefolk.cat
Ho organitza: Ballades a Plaça
Hi col·labora: Ajuntament de Lleida i Ass. Cultural
Aurembiaix. Gratuït

20.30 h. Plaça Esteve Cuito (pati de
l’Escorxador)
Temporada 2016-2017
“Fuenteovejuna. Breve tratado
sobre las ovejas domésticas”, Cia.
Obskené
Premi Max Millor Adaptació Teatral 2015. Premi
Millor Espectacle Festival Almagro Off 2013
Preu: 14 €/ Reduït 10 €

Diumenge 28 de maig

D’11.30 a 13 h. Jardí Botànic-Arborètum de
Lleida (c. Enric Farreny, 49)
‘L’Arborètum, rebost medicinal’
Passejada per reconèixer una selecció de
diverses plantes medicinals representades a
l’Arborètum-Jardí Botànic, així com també les
seves propietats remeieres.
Places limitades. Inscripció prèvia a
arboretum@pcital.cat
Preu: 4 €. Amics/Amigues Arborètum 2 €
19 h. Sala 1. Teatre Municipal de l’Escorxador
25a Mostra d’Arts Escèniques “La
gitanilla”, Grupo Albéniz
Preu: 10 €
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MÉS PER VEURE I VISITAR
CASA DELS GEGANTS

Av. Blondel, 64
Dilluns, de 10-14 h. Dimarts a
divendres, de 10-14 h i de 17-20 h.
Dissabtes, d’11-13.30 h i de 17-20 h.
Diumenges i festius, d’11-13.30 h.
Informació i reserves: 973 700 393 i
festes@paeria.cat
Exposició «DISSENY VESTITS
GEGANTS»
Del 3 al 31 de maig de 2017
Ho organitza: IES Guindàvols, Amics dels Gegants,
Casa dels Gegants

CENTRE D’ART LA PANERA

17-20 h. Diumenges i festius,
d’11-14 h. Dilluns, tancat.
PEÇA DEL TRIMESTRE: Packard
Single Six de l’any 1921, propietat del
Sr. Paco Minguell Pàmies

Cafè del Teatre

C. Roca Labrador, 2
de dimarts a diumenge de 19 h a 02 h.
Exposició «VICTORDIMINUTMON
/ Víctor Polo»
Fins el 14 de maig
Ho organitza: 28a Fira de Titelles de Lleida

Pl. De la Panera, 2
De dimarts a divendres, de 10-14
h i de 16-19 h. Dissabtes, d’11-14h i de
16-19 h. Diumenges i festius, d’11-14
h. Dilluns tancat

TURISME DE LLEIDA

Fins al 4 de juny de 2017
«EL DESIG DE CREURE» i a l’Espai
miniPanera «PER ART DE MÀGIA»

Dissabte 6 /13 i 27 de maig
11.30 h. Turisme de Lleida (c. Major,31)
Preu: 5 € per persona/ nens gratuït fins a 12
anys (màxim dos nens per adult)
Inscripció prèvia (públic familiar)
Visites guiades de primavera

Del 18 de maig al 15 d’octubre de
2017
«CARLES CONGOST.A SENSE OF WONDER»

MUSEU D’ART JAUME
MORERA

C. Major, 31 (Edifici Casino) i av.
Blondel, 40, baixos
De dimarts a dissabte, de 12 a 14 h i
17 a 20 h. Diumenges i festius, de 11 a
14 h. Dilluns, tancat
Entrada gratuïta
Exposició «CONNEXIONS»
Fins a l’1 d’octubre a l’1
d’octubre de 2017

MUSEU DE L’AIGUA

Campament de La Canadiense. Av.
de Miquel Batllori, 52, 25001 Lleida
De dimarts a divendres, de 10 a 14 h.
Dissabtes: de 17 a 20 h
Entrada gratuïta
Exposició «LA FORÇA DE L’AIGUA»
Exposició «AIGÜES DEL MÓN»
Dipòsit de l’Aigua. Carrer de Múrcia,
10 (plaça del Dipòsit) - Lleida
Dissabtes i diumenges de 12 a 14 h
Entrada gratuïta

RODA RODA MUSEU DE
L’AUTOMOCIÓ

C. Santa Cecília, 22 (davant dels Camps Elisis)
De dimarts a dissabte, d’11-14 h i de
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c. Major 31 / tel 973-700319
Horari: de dilluns a dissabte, de 1014 h i de 16 - 19 h
i diumenges i festius, de 10-13.30 h

BUS TURÍSTIC- RUTA
HISTÒRICA

Tots els caps de setmana i els
festius 1 i 11 de maig
Sortida des de la parada Paeria/
Pont Vell, a les 11h, 12h, 13h, 16,
17h, 18h i 19h.
El preu del tiquet de bus és
d’1,20 euros. (T-Temps, T-Nostra,
T-Estudiant ATM i Emocity)

CASTELL DEL TEMPLER DE
GARDENY

Dissabtes, diumenges i festius, de
10h - 13.30 h.
Turó de Gardeny Preu 2.60 €
entrada general, nens fins als 12
anys Gratuït
VISITA LLIURE AL CASTELL DELS
TEMPLERS
Més informació o venda d’entrades Turisme
de Lleida C/ Major 31 973-700319 i al mateix
Castell

CENTRE BTT DE LLEIDA

Av. Tortosa, 88, 25005 Lleida.
Contacte: manel@info-spai.com 628 081 616
SORTIDES FAMILIARS EN BTT
Tots els diumenges a les 9 h.
Recorreguts pels camins de l’horta de Lleida
en BTT.
Gratuït. Durada: 2h

INFORMACIÓ DE LES FESTES
Web de les festes:

Teatre de La Llotja

www.festeslleida.cat
www.paeria.cat/festes

Av. Tortosa, 6-8. Tel 973 239 698
Horari: de dilluns a dissabte de 17 a 21 h.

Xarxes socials de les
festes:

Teatre Municipal de
l’Escorxador

Facebook, www.facebook.com/
paeriafesteslleida
Twitter, @FestesLleida
Instagram@festeslleida

Lluís Companys, s/n. Tel. 973 27
93 56
Horari taquilla: de dilluns a divendres,
no festius: de 17 a 21 h

Web de la Regidoria
de Promoció Cultural,
Museus, Festes i Cultura
Popular

Turisme de Lleida

www.paeria.cat/cultura

App Cultura Lleida, us la
podeu descarregar a:
www.paeria.cat/mobi

Regidoria de Promoció
Cultural,Museus, Festes i
Cultura Popular
Av. Blondel, 64. Tel. 973 700 394
Horari: de dilluns a divendres: de 9 a 14 h

Auditori Municipal Enric
Granados
Pl. Josep Prenafeta, s/n. Tel. 973
700 639
Horari taquilla:
de dilluns a divendres, de 17.30 a 20.30 h,
dissabtes i festius, dues hores abans del
concert

Casa dels Gegants
Av. Blondel, 64
Horari:
• Dilluns, de 10 a 14 h.• Dimarts a divendres,
de 10 a 14 h i de 17 a 20 h.
• Dissabtes, d’11 a 13.30 h i 17 a 20 h.
• Diumenges i festius, d’11 a 13.30 h

C. Major, 31 Tel. 902 250 050
Horari:
de dilluns a dissabte: de 10 a 14 h i de 16 a
19 h.
Diumenge i festius: de 10 a 13.30 h
Notes
• El programa de Festa Major pot ésser
sotmès a alguna modificació de darrera hora.
En cas de pluja, els actes es traslladaran a nous
espais, sempre que sigui possible tècnicament.
• En aquest cas, els canvis es comunicaran a
la ciutadania a través dels canals municipals:
webs, xarxes socials i App Cultura Lleida i als
mitjans de comunicació.

Telèfon mòbil
Podeu accedir al programa mitjançant el
telèfon mòbil introduint en el navegador
l’adreça www.paeria.cat/festes

Informació dels actes a
través del 010
Disponible de les 6 h a les 00 h, de
dilluns a divendres.
(Consulteu les condicions d’ús del servei al
web. Cost de la trucada segons operadora)
o a través del número telefònic 807 117 118
(des de fora del municipi de Lleida).
El preu màxim de la trucada és de
0,47€/ minut des de xarxa fixa i
0,77€/ minut des de xarxa mòbil,
impostos inclosos i tarifat per
segons.
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Informació a través
de les pantalles
informatives de l’OMAC
(Oficina Municipal
d’Atenció al Ciutadà i de
l’OGAT (Oficina de Gestió i
Atenció Tributària)
Els programes s’enviaran a les bústies de la
ciutat i seran facilitats també en altres punts:
Regidoria de Promoció Cultural, Museus,
Festes i Cultura Popular, Oficina de Turisme,
Oficina Municipal d’Atenció al Ciutadà i el
Palau de la Paeria.

ATENCIÓ SANITÀRIA
Durant els dies de Revetlla i concerts, es
disposarà d’un servei d’atenció sanitària
ubicat al pavelló de vidre

Servei de bus de la Festa
Major de Lleida
Dimecres 10 i dissabte 13 de maig
de 2017
Itinerari:
Camps Elisis-Pont Vell-Audiència-Estació
Renfe-Príncep de Viana-Prat de la RibaPríncep de Viana-Corts Catalanes-Plaça
Europa-Enric Granados-Mercat Fleming
-Ronda-Segrià-Ronda-Pius XII-Plaça PagesosRonda-Unió-Camí de Rufea- Instituts
- Ton Sirera-Passarel·la Maristes-Estació
d’autobusos-Pont Universitat-Dra.CastellsEstudi General-CAP Cappont-Dra. CastellsGarrigues-Camps Elisis

són accessibles per a persones amb mobilitat
reduïda.
S’habilitarà un espai per a persones amb
cadira de rodes a la Batalla de flors, que se
celebra l’11 de maig a les 18 h a la rambla de
Ferran (al costat de la Tribuna d’Autoritats).
Els següents actes de la Festa Major
disposaran d’un intèrpret de llenguatge de
signes per a les persones amb dèficit auditiu:
• El Pregó de les festes, el dimecres
10 de maig, a les 20 h al Saló de Plens
del Palau de la Paeria, l’Ofici Solemne en
honor a Sant Anastasi i l’Ofrena
de flors, que se celebra el dijous 11 de
maig a les 11 h a la Catedral de Lleida i
a les 12.45 h a la plaça Sant Joan.

Les fotografies
Part de les fotografies que il·lustren aquest
programa pertanyen als seleccionats del
FotoMaig 2016

L’organització
L’organització de la Festa Major de Lleida
2017 agraeix totes les aportacions, patrocinis
i col·laboracions d’empreses, particulars,
establiments comercials, clubs i entitats de
la ciutat que fan possible la realització de la
festa. A més, dóna les gràcies a tots aquells
que han participat desinteressadament en
l’organització i que han ajudat de forma
decisiva a dur terme les diferents activitats
programades.

Horari:
De les 23 a 02 h: dos autobusos, amb
freqüència de 20 min
De les 02 a 4.30 h: un autobús, amb
freqüència de 30 min.

Accessibilitat i atenció
vers la discapacitat
La Festa Major és per a tothom. Són dies en
què la participació de tota la ciutadania és la
clau per gaudir de la ciutat. Els espais festius
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Pilar Martín Borruel

Nits Q Lleida promou una festa cívica
i lliure de conductes sexistes per les nits
d’oci de la Festa Major de Lleida
És una iniciativa de Paeria i Plataforma
Nits Q Lleida amb la col·laboració del
Departament de Salut de la Generalitat i
la Diputació de Lleida, per promoure un
oci cívic i de qualitat.

a partir de les 24 h i et donarem
el kit dels plaers Nits Q i t’informarem
del pla d’actuació contra comportament
i actituds sexistes.

Busca’ns el dissabte 13 de maig a
la zona de concerts dels Camps Elisis

www.facebook.com/nitsqlleida
www.instagram.com/nitsqlleida

VINE A LES FIRETES!
Del 29 d’abril al 28 de maig de
2017
Torna la il·lusió de les Firetes.Vine a
gaudir de les atraccions més divertides!

Preus populars:
Divendres 19 de maig de 2017
Ubicació : situada a la zona de Copa
d’Or davant del Decathlon

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
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CONSELLS I SEGURETAT PER
ALS CORREFOCS
Per als participants
• Porteu roba de cotó, preferiblement
vella, amb mànigues i pantalons llargs.
• Porteu un barret amb ales que cobreixi
tot el cap i tapeu-vos el clatell amb un
mocador de cotó.
• Protegiu-vos els ulls.
• Porteu el calçat adequat (esportiu, de
muntanya, etc.).
• Tingueu cura de tapar-vos les orelles
per disminuir l’impacte dels sorolls de les
explosions pirotècniques.
• No demaneu aigua als veïns.
• Obeïu les indicacions dels serveis
d’ordre públic i de sanitat.
• Queda prohibit portar productes
pirotècnics particulars; únicament
es poden utilitzar els preparats pels
organitzadors.
• Respecteu les figures de foc, els seus
portadors i els músics.
• Adopteu una actitud correcta amb els
diables, no els obstaculitzeu el pas ni els
feu caure.
• Seguiu en tot moment les indicacions
dels diables.
• Assabenteu-vos, abans de l’inici, del
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recorregut del correfoc i dels punts
d’assistència sanitària.
• En cas que us cremeu, dirigiu-vos
immediatament als punts d’assistència
sanitària.
• En cas de perill, seguiu les instruccions
dels diables.
Per als veïns i
comerciants
• Retireu tots els vehicles dels carrers
que formen part de l’itinerari.
• Abaixeu els portals metàl·lics o les
persianes dels edificis que en disposin.
• Protegiu els vidres de les finestres,
portes i aparadors amb cartrons
gruixuts.
• Enrotlleu tots els tendals exteriors dels
habitatges i locals.
• No tireu aigua als participants ni als
espectadors del correfoc.
• Desconnecteu tot tipus d’alarmes.
• Retireu de la via pública qualsevol
objecte que pugui dificultar els pas dels
actors, organitzadors i participants en el
correfoc.

