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SALUTACIÓ DE L’ALCALDE
L
a joia de la Festa Major envaeix
Lleida i projecta arreu la seva alegria i força creativa. La ciutat és a
punt per gaudir de la celebració que més
exemplifica allò que és Lleida, una capital amb una empenta cultural extraordinària que és capaç de traslladar-la als
carrers i de gaudir-la massivament amb
un civisme exemplar. Tot el Maig Festiu,
amb la Fira de Titelles, la Festa Major, la
Festa de Moros i Cristians i l’Aplec del
Caragol, és la millor mostra de la capacitat festiva i cívica de la ciutat.
La Festa Major aglutina la més gran
concentració d’expressions de cultura
popular i tradicional de Lleida, aquelles
creades per la societat civil i que la mateixa ciutadania ha fet perdurar al llarg
dels segles com a símbols propis. Els
lleidatans i les lleidatanes ens sentim
representats per lo Marraco, pels gegants i pel Seguici que surten aquests
dies al carrer. Enguany, commemorem
el 70 aniversari de l’estrena del gegant
de Jaume I.
L’artista lleidatà Juan Manuel Pajares plasma l’esperit de la Festa Major
amb una creació d’Street Art, una peça
d’avantguarda que injecta modernitat a
una celebració amb 400 anys d’història
però que és plenament adaptada al perfil
de la Lleida actual, vibrant i cosmopolita.
La Festa Major és font d’il·lusió i d’inspiració, com segur que seran inspiradores
les paraules d’Antoni Tolmos, pianista i
compositor, que serà l’encarregat/da de
pronunciar el pregó en un acte solemne
al Saló de Sessions on també distingirem 24 persones i entitats amb les plaques i medalles de la Paeria.
Revetlles, esports, cinema, propostes
infantils, poesia, teatre, concerts, visi-

tes culturals i turístiques, castells, sardanes, danses tradicionals, activitats
mediambientals... conformen un gran
programa amb cites pensades per a tots
els públics i que convida la gent de Lleida i de fora de la ciutat a endinsar-se en
aquesta gran manifestació de festa i de
cultura. Tothom hi és convidat.
Hem d’estar orgulloses i orgullosos de
l’extraordinària vivència ciutadana que
representa la Festa Major de Lleida. Ara
és el moment de gaudir-la com bé sabem, en els espais públics que compartim i amb l’esperit de bona convivència
que totes i tots bastim en el nostre dia a
dia a Lleida.
Us desitjo una molt bona Festa Major!
Fèlix Larrosa i Piqué
Paer en cap
3

SUMARI

FESTA MAJOR DE LLEIDA SANT ANASTASI 2019
Del 9 al 12 de maig
Plànol de Lleida · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  2
Salutació de l’alcalde · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  3
Autor del cartell · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  5
Abans de la Festa · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  6
FESTA MAJOR · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  11
Plànol de les actuacions als Camps Elisis · ·  32
Fotomaig 2019 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  41
Després de la Festa · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  42
Més per veure i visitar · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  50
Informació de la Festa Major · · · · · · · · · · · · ·  52
Nits Q Lleida i Punt Lila · · · · · · · · · · · · · · · · ·  53
Consells de seguretat per als correfocs · · ·  54

Edita: Edicions MIC
DL: L 345-2019
Autor del cartell: Juan Manuel Pajares
Les fotografies: part de les fotografies que il·lustren
aquest programa pertanyen als finalistes de Fotomaig 2018.

Web de Festes

VINE A LES FIRETES

Torna la il·lusió de les Firetes!
Vine a gaudir de les atraccions més divertides!
Si voleu més informació www.festeslleida.cat
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DE L’AUTOR - JUAN MANUEL PAJARES

P

ajares nascut a Lleida. Parlem pròpiament de Pajares com d’un pintor. Artista autodidacta. Les seves
obres constitueixen autèntiques reflexions pictòriques sobre la història de la
nostra societat saturada de signes. Profundament influït per les seves passejades pels carrers de Nova York, la seva
obra és la imatge d’aquells murs abandonats que progressivament, sota l’assalt dels vianants, esdevenen un ossari
de signes que lluiten entre ells. En el cor
de totes les composicions de Pajares;
un alè ètic dóna als seus quadres una
dimensió que excedeix molt àmpliament
el sentit dels seus elements.
Des de la seva primera exposició l’any
2000 a la Sala Gosé de Lleida i posteriorment el seu trasllat a Nova York, en
el transcurs d’aquests anys ha treballat
creant noves obres per a col·leccionistes.
Destacant obres subhastades a Christies
Paris i a La fundació Fighaids Mònaco, a
fires d’art de tot el món: Singapur, Dubai,
Hong Kong, Londres, París, Milan, Nova
York, Toronto, Los Ángeles, Miami, Brussel·les, Frankfurt, Berlín, Colònia, Estrasburg i actualment treballant en exposicions permanents de Galeries a Nova York,
Miami, Berlin, Hamburg, Barcelona, Sitges i Besharat Museum Gallery d’Atlanta.
L’art de Pajares es condensa en aquesta inversió, en aquesta insurrecció dels
signes contra ells mateixos, en el món
de la comunicació i del màrqueting (ja sigui polític, comercial o fins i tot dels propis referents, com és el cas del grafit).
DEL CARTELL
Una nena vol anunciar-nos l’arribada de
la Festa Major, i ho fa anunciant-se en

una paret al carrer, com a reflex i identitat d’una ciutat intercultural, cosmopolita i amb igualtat de gènere, com és
Lleida.
Al centre per destacar una icona de Lleida, la figura d’Indíbil i Mandoni, reflectint
la força, treball i lluita, com és l’esperit
de la gent de la nostra ciutat.
La resta de les imatges representades
en el collage són els símbols de la de la
nostra festa: els Gegants, els Capgrossos, els Castellers, lo Marraco i alguna
altra imatge d’un nen enlairant un globus en forma de cor juntament amb la
Minnie i el Mikey Mouse abraçant-se
com a mostra d’amor i de felicitat en ser
partícips de la Festa Major.
El fet de realitzar aquest treball amb la
tècnica d’ Street art, cataloga a Lleida
com a ciutat cultural, moderna i progressista.
Juan Manuel Pajares
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ABANS DE LA FESTA
DIVENDRES, 3 DE MAIG

20.30 h. Sala 1. Auditori Municipal Enric
Granados
«Descanso Dominical» Tributo a Mecano

Ho organitza: Centre de Titelles de Lleida i
Ajuntament de Lleida
Hi col·labora: IEI, Diputació de Lleida, Generalitat de Catalunya i INAEM
Preu: de 3 a 12 € i també actuacions gratuïtes

DISSABTE, 4 DE MAIG

Una selecció dels temes més coneguts de la mítica banda ens farà reviure
aquells mítics moments dels 80 i 90.
Ho organitza: Polymer Noize
Hi col·labora: Cadena 100
Preu: 26 €

DIVENDRES, 3. Inici a les 17 h.
DISSABTE, 4. Tot el dia. DIUMENGE,
5 DE MAIG. Final a les 12 h.

Urban Concept Carpfishing Lleida
Societat de Pescadors Esportius de Lleida
Acampada de 3 dies de pesca a la canalització del Segre, sota el pont de la Universitat
Inscripcions: pescalleida@hotmail.com
Ho organitza: Societat de Pescadors Esportius de Lleida
Hi col·labora: Ajuntament de Lleida, Federació Catalana de Pesca Esportiva i Casting Fishing Lleida
Preu: 25€ per persona

De 8.30 a 21 h. Club Petanca Secà de
Sant Pere (c. Francesc Solans i Fortuny)
VIII Torneig Ciutat de Lleida de petanca
Open de Petanca 2019. Participació
d’equips de Catalunya i d’arreu d’Europa.
Ho organitza: Club Petanca Secà de Sant
Pere i Ajuntament de Lleida
Gratuït
De 10 a 19 h. Turó de la Seu Vella
IV Trobada USk Catalunya
Els Urban Sketchers són un moviment que
es dóna a nivell internacional, una comunitat global que practica el dibuix en directe de ciutats i pobles, plasmant des d’arquitectura a escenes generals de carrer,
actes culturals, etc. https://www.facebook.com/groups/dibuixalleida/
Ho organitza: Urban Sketchers Lleida

DIVENDRES 3, DISSABTE, 4 I
DIUMENGE, 5 DE MAIG

«30a Fira de Teatre de Titelles de Lleida»
Una trentena de companyies de teatre de titelles exhibiran els seus espectacles a Lleida durant els tres dies de la Fira de Titelles.
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De 10 a 20.30 h. Plaça Sant Joan
Mercat de l’Hort a Taula
Mercat de productes locals, amb dos objectius: oferir un lloc de venda als pagesos i elaboradors del territori, i donar a
conèixer els productes agraris de proximitat sensibilitzant la població sobre els
valors de l’agricultura i l’alimentació.
Ho organitza: Regidoria de promoció de la
ciutat, del comerç, del turisme i de l’ocupació
i l’emprenedoria de l’Ajuntament de Lleida
10 h. Pista Municipal de les Basses d’Alpicat
Curses infantils bombers Lleida
Ho organitza: Agrupació cultural i recreativa bombers de Lleida
Hi col·labora: Ajuntament de Lleida
5€
Hora consulteu http://www.firadetitelles.
com/ La Saleta (c. Ballester, núm 13)
Fira de Titelles

Sub 12 pertanyents a diferents clubs de
Catalunya, jugaran a rugby durant tot el
mati
web: http://ineflleidarugby.com
Ho organitza: Club esportiu INEF Lleida,
Ajuntament de Lleida i Federació Catalana
de Rugby
Gratuït
11.30 h. Turisme de Lleida (c. Major,
31). Durada aproximada 1h 30m
Vista guiada: «Lleida Modernista»
Ruta panoràmica a peu descobrint les
cases modernistes del centre de la ciutat
Cal inscripció prèvia a Turisme de Lleida. Places limitades. Sortida : Oficina
de Turisme de Lleida. Tel. 973 700 319
www.turismedelleida.cat
Preu: 5 € per persona. Gratuïtes per als
menors de 13 anys (màxim dos infants
per adult)
Ho organitza: Turisme de Lleida
12 h. Centre d’Art la Panera
Aproximació a l’exposició «Un elefant a
l’habitació» a càrrec de Mostafà Shaimi,
investigador a la UdG i formador en dinamització comunitària
Gratuït

Més informació:http://www.lasaletalleida.com/
Ho organitza: Fira de Titelles
Hi col·labora: La Saleta
D’11 a 14 h. Instal·lacions INEF (Pda.
Caparrella s/n)
XV Trobada d’escoles de rugby
Podeu assistir a un gran espectacle
d’esport educatiu on més de 400 nenes
i nens de les categories Sub 8, Sub 10 i

18 h. Vestíbul dels edificis H del Parc
Científic (Turó de gardeny)
Concert de la Trobada de Guitarristes
del Pirineu al Pla
Hi participaran les escoles de música
d’Aínsa, Fraga, Graus, Tremp i L’Intèrpret de Lleida.
Ho organitzen: Parc Científic i Tecnològic
de Lleida i L’Intèrpret
Gratuït
18.30 h. CaixaForum Lleida
Visita comentada a l’exposició «Cinema
i emocions. Un viatge a la infància»
Preu: 3 € (50% clients CaixaBank)
Ho organitza: CaixaForum Lleida
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De 20 a 00.30 h. Circuit municipal de
Lleida (partida de Rufea)
Dirt Track Ciutat de Lleida
Puntua per la Copi Rodi Michelin Ara
Lleida
L’espectacle de derrapatge està garantit. Categories: Elit, Open, Funrace,
85cc,150cc i Alevins
Ho organitza: Moto Club Segre
Hi col·labora: Ajuntament de Lleida
Gratuït
OPENING FESTA MAJOR
Turó de la Seu Vella – Plaça de la Sardana
21 h. MÖNDO LOCO

00.15 h. ADALA

ADALA presenta la trilogia BORN · CEL · ONA
Al gener de 2018 veu la llum ‘Born·Cel·Ona’; un projecte que reuneix tres àlbums
de curta durada i catorze cançons. És un
tribut al gènere dub poetry que barreja la
narració de text sobre ritmes reggae i dub.

DIUMENGE, 5 DE MAIG

So potent, fresc i directe amb missatges
combatius però optimistes que ens conviden a reflexionar. Melodies enganxoses i fàcils de cantar.
22.30 h. TEQUILA

Tequila

“Adiós Tequila Tour” és la gira de comiat
de la mítica banda capitanejada per Ariel
Rot i Alejo Stivel. Reviu en directe himnes que han traspassat generacions com
Dime Que Me Quieres, Me Vuelvo Loco,
Quiero Besarte, Salta!!! o Rock and Roll En
La Plaza Del Pueblo.
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Matí. Camps Elisis – Fira de Lleida
10 Km a les 10 h / 5 Km a les 10.20 h
Cursa bombers Lleida
https:/cursabbcaxbomberslleida.com
Ho organitza: Agrupació cultural i recreativa bombers de Lleida
Hi col·labora: Ajuntament de Lleida
Preu: 13-14€
De 9 a 14 h. Parc la Mitjana
VII Cursa rotària d’orientació
Prova esportiva, familiar, popular i solidària (destinada a l’ adaptació sala familiars prematurs Arnau de Vilanova)
www.web.orientacio.cat/
Ho organitza: Rotary Club de Lleida – Club Senglar d’orientació, Institucions i empreses locals
Preu: 8-10€
De 10 a 13 h i de 16 a 20 h.
Portes obertes a l’Arborètum
Amb motiu de ser el primer diumenge
de mes
Gratuït
De 10.30 a 13.30 h. (Rambla Ferran, 7 )
Visita guiada a les Adoberies
Als obradors on els adobers del segle XIII
treballaven i on descobrirem com brolla

encara l’aigua subterrània que omplia les
piques on es tractaven les pells en època
feudal.
Visites guiades a les 10.45, 11.45 i 12.45 h.
Ho organitza: Arxiu Arqueològic. Secció
d’Arqueologia de l’Ajuntament de Lleida
Entrada lliure i gratuïta

Calciners de les adoberies feudals de Lleida” © Arxiu
Arqueològic de Lleida

11.30 h. Turisme de Lleida
Durada aproximada 1h 30m
Vista guiada: Lleida City Tour
Ruta panoràmica a peu descobrint l’eix
comercial i el centre històric fins al Turó
de la Seu Vella
Cal inscripció prèvia a Turisme de Lleida. Places limitades. Sortida : Oficina de Turisme de
Lleida. 973 700 319 www.turismedelleida.cat
Preu: 5 € per persona. Gratuïtes per als menors de 13 anys ( màxim dos infants per adult )
Ho organitza: Turisme de Lleida
11.30 h. Punt de trobada: recepció de la
Seu Vella (Canonja)
Titelles al voltant de Mestra
Espectacle familiar + taller inspirat en un
dels tapissos que decorava els murs de la
Seu Vella, “La suplicació de Mestra”, on
els personatges mitològics prenen vida
tot narrant una història plena de fantasia.
Edat recomanada, de 3 a 10 anys. Amb
reserva prèvia: 973 230 653
Ho organitza: Consorci del Turó de la Seu Vella
Preu: 5€ adults i nens a partir de 3 anys
(inclou espectacle + taller + entrada a
Seu Vella i Castell del Rei)

12 h. Castell dels Templers
XXIV Festa de Moros i Cristians - pregó
i concert
Pregó a càrrec del molt honorable senyor
Chakir el Homrani, Conseller de Treball Afers
Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, a continuació Concert de música festera
a càrrec de la Banda de carrer Ilerband
Gratuït
Ho organitza: Associació de la Festa de
Moros i Cristians de Lleida
Hi col·laboren: Ajuntament de Lleida, Diputació de Lleida, Institut d’Estudis Ilerdencs, Delegació de la Conselleria de
Cultura de la Generalitat de Catalunya i
Consorci de la Seu Vella
19 h. Sala 1. Auditori Municipal Enric
Granados
L’OJC amb els Barcelona Clarinet Players
«Un viatge de la mà de Serra, Brotons i
Mendelssohn»
L’OJC, compromesa amb els clàssics i
amb la música actual, amb la música del
país i amb la música universal, us presenta aquest programa on podreu gaudir
de tots aquests ingredients alhora.
Preu: 13 € / Reduït: 11 € / 7 € (amics OJC)

DILLUNS, 6 DE MAIG

El Carrilet de la Festa Major passeja els
més petits de les Escoles Bressol Municipals (EBM)
09.45 h. EBM Ronda-La Mercè
10.30 h. EBM Gargot
11.15 h. EBM El Rellotge
15 h. EBM Llívia
15.30 h. EBM Balafia
19 h. Biblioteca Pública de Lleida (Rambla d’Aragó, 10). Sala d’actes
«Parlem de festa: Fantasies i simfonies
per a gralla». Conferència musicada i
presentació del CD amb Els Carreter,
colla de grallers
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Les simfonies i fantasies per a gralla són
obres que tenen una complexitat i una extensió notables i que també ens mostren
l’expressivitat, el virtuosisme i la potencialitat que té la gralla a l’hora de fer música.
Ho organitza: Centre de Cultura Popular i
Tradicional de Lleida, Associació Aurembiaix, Biblioteca Pública de Lleida i els
Carreter Colla de grallers
Gratuït

DEL 7 AL 26 DE MAIG

DIMARTS, 7 DE MAIG

DIMECRES, 8 DE MAIG

El Carrilet de la Festa Major passeja els
més petits de les Escoles Bressol Municipals (EBM)
09 h. EBM Magraners
09.45 h. EBM La Bordeta (pavelló)
10.30 h. EBM Albarés
11.15 h. EBM Cappont
15 h. EBM Centre Històric
15.45 h. EBM Parc de Gardeny
De 18 a 20 h. LleidaJove - La Palma
Exhibició Lleida Street-Art
Exhibició en viu d’art urbà al carrer realitzat
pels joves del projecte Lleida Street-Art
Ho organitza: LleidaJove- Departament de
Joventut
Activitat gratuïta i dirigida a tots els públics
19 h. Casa dels Gegants
Inauguració de l’exposició 70 anys del
Gegant Rei. Imatges d’una arribada. Mostra de fotografies de Manel Torres Tatjé,
que documenten l’arribada del Gegant
Jaume I a la ciutat l’any 1949
Com cada any, la Casa dels Gegants per
Festa Major acull una exposició divulgativa de cultura popular. Es podrà veure
fins al 26 de maig.
Hi col·labora: Família Torres

© BlueCollectors
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Casa dels Gegants (Espai d’Audiovisuals)
La festa en moviment
Mostra de pel·lícules centrades en la
Festa Major
Espurnes anys 1934-1947 (recull d’alguns
fons fílmics i musicals de l’Arxiu Municipal de Lleida) i Festa Major de Lleida, any
1968 (fons Marcel Massana Pelegrí)
Hi col·labora: Arxiu Municipal de Lleida
El Carrilet de la Festa Major passeja els
més petits de les Escoles Bressol Municipals (EBM)
09 h. EBM Pardinyes
09.45 h. EBM La Mitjana
10.30 h. EBM Secà
11.15 h. EBM Vailet
15 h. EBM Germans Grimm
15.45 h. EBM La Faldeta
19 h. Fundació Vallpalou (c. Roger de
Llúria, 2 baixos)
Visita guiada a l’exposició «Els Ulls Fèrtils. Vicenç Altaió. Llibres amb artistes i
un traficant d’idees»
Destinada a tots els públics. Cal reserva
prèvia al fvp@fundaciovallpalou.org o al
telèfon 973 254 937.
Ho organitza : Fundació Vallpalou.
Gratuït
19 h. Cafè del Teatre
IV Cicle Vespres en Vers. Recitals poètics a Lleida, amb el recital del poeta
Josep M. Rodríguez «Oxigen pur»
Ho organitza: Ajuntament de Lleida
Gratuït
19 h. Plaça Sant Joan
Tarda de dansa i acrobàcia amb el club INEF
Actuacions dels grups de dansa i circ de
l’INEFC (club INEF-campus Barcelona i
Lleida) de les seccions de circ, gimnàstica artística i estètica del club INEF Lleida, de les companyies de dansa i acrobàcia MovementiCS, AKRÚA i The Soul
Fellaz, de les companyies de circ Yldor, i
Sputniks_Cia, i de Silvia Mestre, campiona del món de fitness Body Move.
Ho organitza: Club INEF Lleida

FESTA MAJOR DE LLEIDA
DIJOUS, 9 MAIG

De 9 a 14 h. C.F. Pardinyes
XIVè Torneig Fútbol Femení Secundària
Ho organitza: AEE INS Josep Lladanosa
Hi col·labora: Ajuntament de Lleida, C.F.
Pardinyes, Orvepard, Consell esportiu del
Segrià i Plusfresc
17.30 h. Biblioteca Municipal Pardinyes
(c. Sant Pere Claver, núm.1, 2a planta)
L’hora del conte
Adreçada a majors de 3 anys.
Ho organitza: Biblioteca Municipal Pardinyes
Hi col·labora: Facultat d’Educació, Psicologia i Treball Social de la UdL
Gratuït
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. Tot seguit, la primera ballada
dels elements festius i l’arrencada del
seguici popular.
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Tot seguit
CERCAVILA DEL PREGÓ
Comença el seguici amb els Heralds i els
Signífers amb el Penó, els Bastoners del
Pla de l’Aigua, la Moixiganga, 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 als següents llocs:
pl. Paeria, pl. Catedral, av. Blondel (davant regidoria de cultura) i pl. Paeria. Un
cop arribats a la plaça 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 Festa Major.
19 h. Biblioteca Pública de Lleida (Rambla d’Aragó, 10). Sala d’actes
«Poesia i punt». Espectacle de poesia i
música a càrrec de Gina Raymat i David
Velasco (rapsodes), Laura Gonzalez (piano)
Ho organitza Biblioteca Pública de Lleida.
Gratuït
19 h. Fundació Vallpalou (c. Roger de
Llúria, 2 baixos)
Presentació del llibre «Pintaré siempre, toda la vida», d’Antonio Hervás
Amezcua, Carles Duarte i Javier Erre
Destinada a tots els públics. Cal reserva
prèvia al fvp@fundaciovallpalou.org o al
telèfon 973 254 937.
Ho organitza: Fundació Vallpalou i Editorial
Milenio
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20.15 h. Plaça Paeria
Ballada de Sardanes amb la cobla Vents
de Riella
Neix de la fusió de la cobla Riella i la cobla Quatre Vents d’Agramunt.

expliquem la seva vida en el disc “Sempre de vacances” 11 cançons de composició pròpia

20.30 h. Teatre de La Llotja
«La familia Addams»
Una comèdia musical de Broadway
teatre musical en castellà - durada: 1 h
50 min amb entreacte
Preu: 36 € - Reduïda: 30 €
22 h. La Saleta (c. Ballester, núm 13)
Improsia
Espectacle d’improvisació a càrrec d’Improsia Teatre.
Més informació: http://www.lasaletalleida.com/
Ho organitza: La Saleta Lleida
Preu: 5€

DIVENDRES, 10 DE MAIG
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 de fusta)
jocs de fusta familiars, jocs de lògica,
jocs d’habilitat. Atanseu-vos-hi i jugueu
una estona!

Escenari passarel·la
13 h. 2Princesesbarbudes “Sempre de
Vacances” (música)
A principis de març arriben a casa nostra
les orenetes i s’hi estaran fins a finals de
setembre. Les 2princesesbarbudes us
12

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. El
Marraco ens acompanyarà durant l’obra.
Espai Esteve Cuito (amfiteatre)
11 h. La Pantomima “Recontes” (titelles-conte)

Una parada de mercat on s’expliquen
contes. “El Gripau” mira d’inculcar hàbits d’una manera lúdica i divertida. “Els
panets de la senyora Tomasa” “Flora la
planta carnívora ”
18.30 h. Loco Brusca “The Train... Is
gone!” (Clown)
Un vagabund anomenat Jack arriba a
l’estació on acaba de sortir el tren de
càrrega que el portarà on està el seu

amor, algú que potser l’espera des de fa
molt de temps... però perd el tren.

Passeig Central
12 h. Campi Qui Pugui “Pigs” (Itinerant)

través de les xarxes socials de La Sirollada o a www.lasirollada.cat
Ho organitza: La Sirollada
De 18.30 a 21 h. Plaça Ricard Viñes
5è concurs de dansa urbana amateur
Concurs de dansa urbana amateur per a
joves de 13 a 30 anys
Ho organitza: LleidaJove –Departament de
Joventut
Gratuït
18.45 h. Plaça Paeria
CONCERT DE FESTA MAJOR amb la
Banda Municipal de Lleida
Concert previ a la lectura del pregó oficial

Els 3 porquets del famós conte popular
s’han fet grans i ara se’ls veu pels carrers de la ciutat, buscant una nova casa,
i de pas, fent alguna broma al vell llop,
que no es cansa d’intentar aturar-los.
De 10 a 12 h. Plaça Blas Infante
Activitats familiars
Ho organitza: La Sirollada
De 17 a 18 h. Camps Elisis- Zona Sirollada
Escalabirres o activitat esportiva
Ho organitza: La Sirollada
18 h. Teatre de La Llotja
«La familia Addams»
Teatre musical en castellà - durada: 1 h 50
min amb entreacte
Preu: 36 € - Reduïda: 30 €
De 18 a 21 h. Diferents carrers de la ciutat
Correbars
Cursa per bars, proves i música!
Inscripció prèvia i pagament del tiquet a

© BlueCollectors

19 h. Fundació Vallpalou (c. Roger de
Llúria, 2 baixos)
Visita guiada a l’exposició «Els Ulls Fèrtils. Vicenç Altaió. Llibres amb artistes i
un traficant d’idees»
Cal reserva prèvia al fvp@fundaciovallpalou.org o al telèfon 973 254 937.
Ho organitza : Fundació Vallpalou
Gratuït
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 d’Antoni Tolmos, pianista i
compositor.
Proclamació de les pubilles de la Festa
Major i lliurament de les medalles i plaques de la ciutat.
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20 h. Plaça Sant Joan
Balls Folklòrics

Revetlla Camps Elisis
Revetlla de les entitats de cultura popular de Lleida
Escenari #festeslleida
23 h. LORENA

© BlueCollectors

20 h. Casa de Aragón amb Raíces ZAHU-TE ens ofereix un espectacle dels
millors balls, música i cants d’Aragó.
21 h. Casa de Andalucía els grups de
dansa espanyola: Blanca Paloma, Albaicín i Albéniz, Alhambra i grups de tècnica flamenca de la Casa de Andalucía
De 20 a 23 h. Local dels Castellers de
Lleida (c. Lluis Besa, 7)
Escola de castells - Assaig General dels
Castellers de Lleida
Més informació: www.castellersdelleida.cat
Ho organitza: Castellers de Lleida
Gratuït

Guanyadora d’ Operación Triunfo 2006,
va gravar el seu primer àlbum “Lorena” amb Sony BMG. L’àlbum va arribar
el quart lloc entre els 100 millors d’Espanya. El 2008 va gravar el seu segon
àlbum “De Pel·lícula” a Miami. Entre el
2011 i 2012 va gravar el seu tercer àlbum
produït per Omar Alfanno, Andrés Castro i Edgar Barrera.
02 h. LÁGRIMAS DE SANGRE

21.30 h. Teatre de La Llotja
«La familia Addams»
Teatre musical en castellà - durada: 1 h
50 min amb entreacte
Preu: 47 € - Reduïda 42 €
22 h. Marge esquerre del riu Segre
CASTELL DE FOCS a càrrec de la pirotècnia Estalella
El cel de Lleida s’omple de llum i colors
dels focs artificials que ens anuncia l’inici de la Festa Major.

©Andrei Riched (finalista Fotomaig 2018)
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LDS banda de rap combatiu formada al
Masnou i Barcelona al 2006. Actualment,
el grup està format por Neidos, Still Ill
Microbio en el micròfon, Acid Lemon
com a dj i productor i Ramón Anglada a
la guitarra. El seu estil beu del hip-hop,
el rock i el reggae. Aquest any han tret el
seu tercer disc “Vértigo”.

Escenari Central
00.15 h. OQUES GRASSES

citades per tots els organitzadors de festes i esdeveniments.

© Xevi-Abril i fons de Jordi Serra

Han publicat nou disc “Fans del sol” el
2019 i ha tingut una acceptació espectacular: més de 5 milions d’escoltes en
streaming en poques setmanes i vàries
setmanes entres els discs més escoltats
i venuts de l’Estat Espanyol. Les noves
cançons sorprenen gràcies a una sonoritat innovadora, arriscada i trencadora.
Tornaran a demostrar que són una de
les bandes amb millors intèrprets del
panorama musical català, amb un talent, una imaginació i una personalitat
desbordants.
03.30 h. ALBAROCK

Escenari Glorieta
23 h. BRAINWASHED

Quintet originari de Benavent de Segrià
Van ser els guanyadors del Concurs
Pepe Marín Rock Festival de 2018 de
Lleida. Banda de música trashcore.
23.45 h. JAVIER SÓLO Y LA BANDA DEL
VECINO

Grup de versions, tornem a la Festa Major
amb imatge renovada. Fem una escala a la
Gira 2019 per descarregar un directe potent, que et farà saltar, cantar i ballar fins
a la matinada. Al nostre espectacle tothom
hi té cabuda! T’hi esperem!!
Escenari Firetes
23 h. ORQUESTRA ANACONDA
Es considerada com una de les millors
orquestres d’Espanya i de les més sol·li-

Javier Sólo, popular música de Terrassa
però que viu a Lleida, ens presenta el seu
nou àlbum, “Mejor Sólo y bien acompañado” (Temps Records, 2018), on han participat 43 artistes, entre els quals hi destaca
Lichis, Litus, Joel Rovira, Daniel Higiénico...
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01 h. ER TAQUETA

Presenten el disc de debut de Er Taqueta, titulat “Nascut Carrincló”, un disc
de pura rumba Lleidatana, carrinclona,
revolucionari i innovador en format modern, presentat per 9 músics lleidatans
d’alta talla. Un concert imprescindible
amb molta personalitat, divertit i molt
ballable, on tocarem les nostres cançons pròpies, garrotins i una versió del
carrer Cavallers.

Després del seu EP “Brainwashed”, un
EP homònim i l’EP “Black Gold” aquest
any la banda dóna forma al seu primer
disc “Till the limit”.

Escenari Pavelló - Pavelló 3
La Nit de la Ràdio - Cadena Dial
Presentat per Vicente Pardo
i Cristina Dalmau
23 h. DANI RAMÍREZ

02.15 h. PUPIL·LES

Dani Ramírez torna amb un nou single
“A mil kilómetros”, serà el seu quart treball pop amb arrels andaluses.
Naixen a València el 2014. Amb un missatge feminista i reivindicatiu es consoliden en un panorama que reclama a crits
la feminització dels escenaris. Natàlia,
Mireia i Joan són l’ànima d’aquest projecte on el rap electrònic és l’estil predominant a les seves cançons. Després dels
treballs “Bruixes de dol” i “Les Silenciades”, al 2018 ens van presentar dos cançons noves com “Colps de puny“ i “V”, una
oda a la vagina, que va posar títol a la gira.
El darrer EP es titula “Rímmel”.
03.30 h. STEINBOCK
Steinbock és una banda de Hard Rock /
Metal que data els seus inicis al 2013.
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23.10 h. LA FOLIE
La Folie llença el seu nou senzill ECO.
L’any passat va rebre el premi Enderrock
2018 al millor artista revelació.
23.20 h. LYDIA TORREJÓN
Torna amb la seva darrera cançó “Vuelve”, la seva veu delicada, desgarradora,
transmet força i dolçor.
23.30 h. DESEMBRE
Desembre és el nom del projecte musical de les germanes Noemí i Carlota
Manzanares, cantautores de Sant Feliu

de Llobregat. Les seves cançons amb
harmonies de veus caracteritzades amb
un so acústic, fresc i proper.
23.40 h. ATACADOS
El grup madrileny estrena el seu nou
single “Nadie Como Tú” carregat d’energia i diversió
00.15 h. CHENOA

DISSABTE, 11 DE MAIG
SANT ANASTASI

8 h. pels carres de la ciutat
Matinades
La música de les gralles ens desperten en
el dia de Sant Anastasi. Bona Festa Major!
Ho organitza: Escola de Grallers de Lleida
i Grallers de Lleida
De 10 a 14 h. Clot de les Granotes
Gaudim dels escacs
Vine a passar una bona estona gaudint
dels escacs al carrer
Ho organitza: Club Escacs Balàfia-Adejo
Hi col·labora: Ajuntament de Lleida
Gratuït
De 10 a 14 h. Av. Francesc Macià
Mostra de cotxes clàssics
Els vehicles romandran exposats
Ho organitza: Club de Vehicles Històrics de
Lleida

Torna amb un single “A mi manera”, una
declaració d’intencions carregat de maduresa, independència i sensualitat
02 h. LOS 80 PRINCIPALES
L80P està considerat un dels millors
tributs als 80, un
viatge musical que
repassa algunes de
les millors cançons
de la dècada, tant
d’àmbit nacional, com internacional.
El Cobert AM+
23 h. Oscar Balcells (guanyador del concurs de dj’s junior 2019)
00.30 h. Air The Un
02.15 h. Naio Decler (AM+)
04 h. Lluís Ribalta (AM+, LR Recordings,
Suara, Gate Null Rec)
Consulteu el plànol d’actuacions dels
Camps Elisis a la pàg 32

Portes obertes - Entrada lliure i gratuïta
De 10 a 13 h. Castell dels Templers de
Gardeny

AV Gardeny ©Turisme de Lleida

Castell dels Templers
Descobrir el Castell dels Templers de
Gardeny i una de les millors visites de la
ciutat i del Turó de la Seu Vella.
Cal inscripció prèvia a Turisme de Lleida. Places limitades. 973 700 319 www.
turismedelleida.cat
Ho organitza: Turisme de Lleida
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De 10 a 14 h. c. Sant Crist, 1
Museu de Lleida
L’exposició permanent reuneix gairebé mil objectes que abasta els límits de
l’antiga diòcesi lleidatana des de l’època
prehistòrica fins al segle XXI.
Ho organitza: Museu de Lleida
De 10 a 15 h. Turó de la Seu Vella
Seu Vella i Castell del Rei - La Suda
Visites guiades: 11h català – 13 h castellà. Cal reserva prèvia al 973 230 653
Preu visita guiada: 5 € per persona
Entrada lliure amb motiu de la diada de
Sant Anastasi
Ho organitza: Consorci del Turó de la Seu
Vella
De 10 a 13 h i de 16 a 20 h. c. Enric Farreny, 49
Jardí Botànic-Arborètum de Lleida
Espai únic de, on trobareu una completa
col·lecció de plantes vives de més de mig
miler d’espècies d’arbres i arbusts.
Ho organitza: Jardí Botànic-Arborètum de
Lleida
De 10.30 a 13.30 h. c. Anselm Clavé, 47
Visita a les muralles de Lleida
Visita guiada on s’explica l’evolució de
les muralles de la ciutat des de l’origen
fins a la seva desaparició.
Ho organitza: Arxiu Arqueològic. Secció
d’Arqueologia de l’Ajuntament de Lleida
D’11 a 14 i de 17 a 20 h. c. Santa Cecília,
22
Museu de l’Automoció Roda Roda
Extensa col·lecció de cotxes, motocicletes, motors i reproduccions a escala que
ens conviden a fer un viatge pel món de
la indústria de l’automòbil a través de la
història.
Ho organitza: Museu de l’Automoció Roda
Roda
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De 12 a 14 h. c. Múrcia 10
Dipòsit del Pla de l’Aigua
Antic dipòsit d’aigua de la ciutat, construït a finals del Segle XVIII per abastir
d’aigua potable els habitants de Lleida.
L’aigua, aleshores, no arribava a les cases, sinó que s’havia d’anar a buscar a
les fonts monumentals que es van construir també en aquella època, i que encara es conserven.
Ho organitza: Museu de l’Aigua
Tot el dia. La Saleta (c. Ballester, núm
13)
3a edició de LoMicrofest (Festival de Microteatre de Lleida)

Diferents companyies oferiran els seus
micro espectacles per a un micro públic
en diferents micro espais.
Més informació: http://www.lasaletalleida.com/
Ho organitza: La Saleta amb Cia.Apropet i
La Càpsula produccions
Preu: De 4 a 12 €
De 10 a 19 h. Costat de la Caseta de fusta dels Camps Elisis
Mostra de bonsai de primavera
El Club Bonsai Lleida exposarà uns 30
bonsais, treballarem arbres propis i els
que ens portin els visitants.
Ho organitza: Club Bonsai Lleida
Gratuït
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.

11 h. Catedral Nova
OFICI SOLEMNE en honor a Sant
Anastasi

PARC DE SOMRIURES - Camps Elisis
Zona trenet . D’11 a 14 h i de 17 a 20 h.
Toc de fusta “els amics d’en Crusó”
(jocs)
Un espai lliure on descobrir i experimentar amb els autòmats i mecanismes
d’aquesta instal·lació interactiva.

Trapetelando “Tallers de Circ” (Circ)
Aquest taller està pensat per a oferir una
petita iniciació en el món del circ, concretament en les tècniques àrees, els
malabars, l’acrosport , l’aeroioga i els
equilibris.
Escenari Passarel·la
12 h. Pep López i Sopars de Duro “Folkids”
(animació de tota la vida)
Espectacle d’animació de ball folk per a
infants i públic familiar plantejat sempre
sobre la participació en directe del públic des del primer moment.

© Ramon Tarragó (finalista Fotomaig 2018

Presidit pel bisbe de la Diòcesi, monsenyor Salvador Giménez, 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.
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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.
Espai Esteve Cuito (amfiteatre)

© Pilar Pacheco Montaña (finalista Fotomaig 2018)

11 h. “Tant se val d’on venim”. Tallers
d’educació en valors sobre la crisi de
persones refugiades per a infants i famílies. Fundació Barça i Creu Roja. (Titelles)

18 h. “Tant se val d’on venim” (titelles)
Amb un espectacle de titelles i diferents
tallers basats en l’ensenyament dels valors humanitaris.
D’11 a 20 h. Pati de les Comèdies
Mercat d’art i fira internacional de pintura i dibuix
Amb motiu de la Festa Major, el mercat
d’art que es fa cada 2n dissabte de mes
es realitzarà conjuntament amb la Fira
Internacional de Pintura i Dibuix del Cercle de Belles Arts de Lleida.
Ho organitza: Ajuntament de Lleida i Cercle de Belles Arts
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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 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. Des de la Catedral - Sortida de la
Colla Infantil dels Diables de Lleida i del
Ball de Diables de Lleida
12.15 h. Plaça de Sant Joan - Ball de
Diables de Lleida
11 h. Fundació Vallpalou (c. Roger de
Llúria, 2 baixos)
Visita guiada a l’exposició «Els Ulls Fèrtils. Vicenç Altaió. Llibres amb artistes i
un traficant d’idees»
Destinada a tots els públics. Cal reserva
prèvia al fvp@fundaciovallpalou.org o al
telèfon 973 254 937.
Ho organitza: Fundació Vallpalou.
Gratuït
12 h. Fundació Vallpalou (c. Roger de
Llúria, 2 baixos)
«Taques i colors» Execució d’una obra
conjunta amb nens emprant tècniques

de gravat. Destinada a nenes i nens a
partir de 5 anys. Els acompanyants dels
petits hauran de romandre al centre durant l’activitat.
Cal reserva prèvia al fvp@fundaciovallpalou.org o al telèfon 973 254 937.
Gratuït
12 h. Plaça Blas Infante
Vermut musical
Ho organitza: La Sirollada

© BlueCollectors

De 12 a 23 h. Plaça del Dipòsit de Lleida
Mostra de Cervesa Artesana de Lleida
Inclou parades de cervesers artesans de
proximitat
Ho organitza: l’Acoll, la Barraca i l’ Ajuntament de Lleida
12.15 h. Catedral Nova
SORTIDA DE SANT ANASTASI I PROCESÓ

Un cop finalitzat l’ofici, la imatge de
Sant Anastasi, portada pel Grup Sardanista Montserrat, amb motiu del seu
45è aniversari. Surt de la Catedral i una
ballada conjunta de tots els elements
del seguici dóna inici a la processó
amb la Moixiganga, el Ball de Moros i
Cristians, els 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, 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.
12.45 h . Plaça Sant Joan
OFRENA DE FLORS
La processó arriba a la plaça de Sant
Joan i la imatge es acollida per una ballada conjunta de tots els elements festius. Després de la ballada, té lloc l’inici
de l’ofrena amb roses vermelles de les
pubilles i, tot seguit, l’ofrena de les entitats i tota la ciutadania que vulgui participar-hi.
Tot seguit
Trasllat de Sant Anastasi a l’interior de
l’església de Sant Joan, pel Grup Sardanista Montserrat i acompanyada pels
Ministrers de Lleida
De 13 a 14 h. Plaça Blas Infante
Activitats familiars
Ho organitza: La Sirollada

© Gerard Castells Alcubierre (1r Premi Fotomaig 2018)

18 h. Rambla de Ferran
BATALLA DE FLORS
Com cada any, les carrosses i el confeti
seran les protagonistes d’aquesta festa
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tan estimada pels ciutadans i ciutadanes.
Comptarem amb l’animació de la Ilerband, la Xaranga Bsumeta, La Banda Retocada, Sonsonite, la batucada de l’Escola
de música L’Intèrpret, Witchin’ de Talia
Teatre i Fadunito “La Belle Image”.
El Marraco, els Gegants i els Capgrossos participen a la Batalla de Flors durant la primera volta de les carrosses

De 18.30 a 23 h. Plaça del Dipòsit
Festival de Música Folk de Lleida amb
les bandes
18.45 h. Folkats
Som un grup de música folk amb més de
cinc anys de trajectòria i amb una passió
compartida per les músiques del món:
des d’Irlanda, passant per Escòcia, Catalunya, els Balcans, brasil...
20.15 h. Lauzeta

© Xavier Baró Forcat (finalista Fotomaig 2018)

18 h. Teatre de La Llotja
«La familia Addams»
Una comèdia musical de Broadway
teatre musical en castellà - durada: 1 h
50 min amb entreacte
Preu: pack famílies 3 x 1 (4 entrades 141 €)
18 h. Plaça Ricard Viñes
Balls folklòrics
18 h. Centro Galego ens apropa les danses, cants i música de Galícia amb el
Grupo de Danza y Gaita Agarimos de
Badalona
19 h. Centro Extremeño amb el grup Nacencia ens mostra el repertori tradicional extremeny
20 h. Casa Castilla y León amb el grupo
de Dulzainas (la Espiga) de Zaragoza
18 h. Marge riu Segre
Guarrinkama
Gimkana per embrutar-se.
Inscripció prèvia a les xarxes socials de
La Sirollada i al web www.lasirollada.cat
o a l’inici de l’activitat
Ho organitza: La Sirollada
Gratuït
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Joan Baró, Lauzeta porta quasi mitja
vida trepitjant els escenaris amb Cronistes, Lauzeta, Sunset Country o La
Secreta... Recentment es presenta sota
el seu nom propi en format duet amb la
seva companya violinista Nuria García,
per centrar-se en el repertori que ha
anat recollint o component al llarg dels
anys.
21.45 h. Gecko Bandits

Banda eivissenca. El seu repertori se
centra en diferents variants de la música
gipsy des del jazz Manouche, el Swing o
la música balcànica, una banda que no
deixarà ningú indiferent.
Ho organitza: l’Acoll, la Barraca i l’ Ajuntament de Lleida

19 h. Plaça Sant Joan
35è Festival Folklòric de Lleida amb Algara Dantza Taldea de Vitoria-Gasteiz i
l’esbart Dansaire Sícoris “Ballet Ciutat
de Lleida”

L’esbart Dansaire Sícoris “Ballet Ciutat
de Lleida” presenta el seu nou espectacle amb danses d’arrel i tot un farcell
de danses de nova tendència, que ens
acompanyaran en un camí de noves sensacions i il·lusions.
Algara Dantza Taldea de Vitoria-Gasteiz

estan reconeguts com un dels millors
grups de dansa a nivell de folklore Alabès amb coreografies molt treballades.
La música que els acompanya utilitza
instruments tradicionals com el txistu,
txirula, dultzaina, alboka i la trikitixa entre altres.
Ho organitza: Esbart Dansaire Sícoris “Ballet Ciutat de Lleida”
19 h. Marge riu Segre
Farinada
Tradicional batalla de farina. Vine amb
ulleres de nedar i roba vella!
Activitat no apta per a celíacs
Inscripció prèvia a les xarxes socials de
La Sirollada i al web www.lasirollada.cat
o a l’inici de l’activitat
Ho organitza: La Sirollada
Gratuït

19 h. Auditori Municipal Enric Granados
“Clàssics i contemporanis” amb Els
Montgrins
Concert de sardanes i música per a Cobla
dirigit per Jordi Molina

La cobla “Els Montgrins”, fundada l’any
1884, és la degana de les cobles entre
les avui existents i una de les més prestigioses agrupacions musicals de Catalunya. En aquest concert ens oferiran
un repertori que combina la tradició i la
modernitat i on els diferents instrumentistes de la cobla seran protagonistes
d’obres d’especial dificultat, escrites i
pensades per ressaltar les grans possibilitats dels instruments tradicionals de
la cobla.
Accés lliure i gratuït, limitat a l’aforament de la sala.
De 19.30 h. Plaça Blas Infante
Concert infantil
Actuació pensada per als més petits!
Públic infantil i familiar
Ho organitza: La Sirollada
Gratuït
19.30 h. Camps Elisis-Zona Sirollada
Escalabirres
Escala les caixes de cervesa
Ho organitza: La Sirollada
Gratuït
21.30 h. Teatre de La Llotja
«La familia Addams»
Teatre musical en castellà - durada: 1 h
50 min amb entreacte
Preu: pack famílies 3 x 1 (4 entrades 141 €)
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Revetlla Camps Elisis
Revetlla de cases regionals de Lleida
Escenari #festeslleida
23 h. ELS CATARRES

Us presentem “Totes les nostres cançons
parlen de tu”, un espectacle molt especial amb un format diferent, íntim i més
proper en el que farem un viatge a través
de tots els nostres discos.
A part de tota la banda ens acompanyarà
un quartet de corda per vestir les cançons de noves sonoritats i emocions. Volem compartir-les amb tu. Véns?

Ens presenten el seu nou LP titulat “Salvavida (de las balas perdidas)”, treball
autoeditat on la banda dibuixa nous horitzons musicals sense perdre la identitat que, segons la crítica i el públic, s’han
fet un lloc dins del panorama de la música nacional actual.

03.45 h DE NOCHE

02.15 h. BUHOS
Versions d’artistes nacionals i internacionals del pop i del rock, és ofereix
DeNoche, un grup de versions amb dues
dècades de carrera, en les quals ha animat des de festes privades fins a festes
majors.
Grup de rock de Calafell fundat l’any
2005. Defineixen el seu estil com a rock
tropical, un gènere que es mou entre el
rock dur i el pop mestís. Van rebre el premi a la Millor cançó de pop-rock del 2018
amb “Volcans”.
Escenari Central
00.45 LA M.O.D.A
La Maravillosa Orquestra del Alcohol
Els seus set components combinen instruments poc habituals com l’ acordió,
saxòfon, banjo, mandolina o clarinet amb
influències del folk, country, punk i rock and
roll, una proposta única amb un potent directe.
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Escenari Firetes
23 h. Orquestra LA MISIÓN

Una de les orquestres més populars en
l’àmbit espanyol, els seus concerts són
un autèntic espectacle.

Escenari Glorieta
23 h. Cadena Cien
presenta MIQUEL ABRAS

Ens sorprèn amb dos llançaments discogràfics el mateix dia: “Punt de no retorn” i “Punt de partida” (U98 MUsic)

amb els braços tan oberts que ja se’ls
han dislocat les espatlles.
Ho organitza: ACOLL
Escenari Pavelló
23.30 h. Sessió de DJ’s (Backstage)

00.30 h. BARBIE Q BARBIES

Tornen a presentar-nos el seu nou àlbum. Hi ha molt poques bandes formades
íntegrament per dones, originàries de
Finlàndia, s’han consolidat com una de
les millors bandes de rock. Des dels seus
inicis al 2002 no han parat de fer gires.
Recorden els dies de glòria dels grups AC
DC, QOTSA, KISS i MOTÖRHEAD.
02.15 h. LA TERRASSETA DE PREIXENS
La Terrasseta de Preixens són uns professionals de la festa. Els agrada la música, els agrada passar-ho bé i els agrada veure com balla la gent. T’esperen

00.45 h. CUPIDO
Cupido neixen de la unió entre el grup
madrileny Solo Astra i l’estrella de la
música urbana nacional Pimp Flaco. Un
romanç artístic que, des de l’exterior,
podria semblar que porta anys de travessia pel bé que casen els universos
creatius de tots dos. Però just arrenca
aquest any. I és que l’espurna bedroom
pop de Cupido no podria ser més 2019,
l’any on desenes de joves de tot el món
han decidit convertir en gènere musical
les seves arrítmies cardíaques i inquietuds de dormitori.
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02 h. RELS B

RELS B

Rels B música urbana en castellà. El seu
currículum compta amb 8 Discs d’Or, el
seu darrer disc publicat “Flakk Daniel’s
LP” (Mécèn Ent. / iLoveRibs!) va anar directament com a número 1 de la llista
Oficial de Streamings Promusicae.
03.30 h . Sessió de DJ’s (Backstage)
El Cobert AM+
23 h. Goly (guanyador del concurs de dj’s
2019)
00.30 h. APAM (Ponenttechno)
02.15 h. Toni + (Masdeltechno)
04 h . Nito (Am+)

DIUMENGE, 12 DE MAIG
9 h. Sortida des del Local de Castellers
de Lleida (c/Lluis Besa, 7 –Antic Convent de Santa Clara)
Matinades castelleres amb els grallers
dels Castellers de Lleida
Ho organitza: Castellers de Lleida
Gratuït
De 9 a 13 h. Av. Francesc Macià
XX Concurs exposició ornitològic a votació popular
Si tens com a mascota un ocell, porta’l
i participa
Ho organitza: Club Ornitològic Ilerdenc
Gratuït
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De 9 a 14 h. Seu Vella de Lleida
Torneig tancat per equips
Campionat per equips amb clubs de la
província de Lleida i d’altres contrades
Ho organitza: Club Escacs Balàfia-Adejo
Hi col·labora: Ajuntament de Lleida
Gratuït
De 9 a 14 h. Seu Cercle de Belles Arts
(c. Major, 24)
51è Concurs de pintura ràpida Ciutat de
Lleida
Tema a tractar “Centre Històric – La Cuirassa i voltants”
Inscripcions: de 9 a 11 h a la seva seu.
Ho organitza: Cercle de Belles Arts de
Lleida.
Hi col·labora: Ajuntament de Lleida, IEI i
Armats de Lleida
Gratuït
9.30 h. Club Tir Olímpic Lleida (Crta.
Nacional II)
Tirada de precisió Festa Major 2019
Precisió amb arma curta de tots els calibres, 30 dispars en dos sèries de 15 dispars cada una.
Ho organitza: Club Tir Olímpic Lleida
Gratuït
10 h. Club Hípica Terraferma (Pda. De
Grealó, 45)
Concurs de doma clàssica territorial
Pertany a la Lliga de Doma Clàssica de
Lleida
Ho organitza: Club Hípica Terraferma
Gratuït
Tot el dia. La Saleta (c. Ballester, núm 13)
3a edició de Lo Microfest ( Festival de
Microteatre de Lleida)
Durant tot el dia, diferents companyies
oferiran els seus micro espectacles per a
un micro públic en diferents micro espais.
Més informació: http://www.lasaletalleida.com/
Ho organitza: La Saleta amb Cia. Apropet i
La Càpsula produccions
Preu: De 4 a 12 €

De 10.30 a 13.30 h. Auditori Municipal
Enric Granados
Visita a les restes romanes de l’Auditori
S’hi poden veure les restes d’una gran
casa romana de finals del segle I dC amb
1.200 metres quadrats distribuïts en 24
estances.
Ho organitza: Arxiu Arqueològic. Secció
d’Arqueologia de l’Ajuntament de Lleida
Gratuït
De 10 a 14 h i 16 a 19 h. av. Navarra, s/n
Camp d’Esports
Portes obertes al Club Billar Lleida
Tothom qui vulgui està convidat a provar-ho
Ho organitza: Club Billar Lleida

11 h. Subdelegació de Govern
Jornada de portes obertes a la Subdelegació del Govern a Lleida
Cal inscripció prèvia al telèfon 973 959
111. Places limitades
Ho organitza: Subdelegació de Govern a
Lleida
PARC DE SOMRIURES – Camps Elisis
Zona Trenet
D’11 a 14 h i de 17 a 20 h. La Pantomima
“Tallers de circ i jocs gegants”
Jocs artesanals fets de fusta en el nostre
taller. Taller de circ: tot el necessari per
esdevenir un bon malabarista i equilibrista, xanques de fusta...

De 10 a 14 h. Plaça de Sant Francesc
XI Trobada de plaques de cava de la
Festa Major

Escenari Passarel·la
11 h. Cia Passabarret “Josafat” (Circ)
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Continuant la sèrie sobre els Capgrossos
de Lleida, es podran adquirir les plaques
dedicades als Capgrossos: la Pitonissa i
la Negra.
11 h. Plaça Blas Infante
XXXVI Trobada Gegantera - Plantada de
Gegants
Enguany comptarem amb la participació
especial dels Veguers de Montblanc, els
Gegants d’Igualada, els Gegants de Manresa, i els Gegants del Barri d’Avall de
Tivissa.

“Josafat” és l’adaptació, en clau de circ,
de l’obra modernista de Prudenci Bertrana, que ha guanyat el Gran Premi
BBVA Zirkòlika com a millor espectacle
de circ del 2018.
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13 h. Mag Xema “Viatge a Magicolàndia”
(Màgia)
El mag Xema comptarà amb l’ajuda dels
nens i nenes que vagin a veure l’espectacle de màgia.
17 i 19.30 h. Zum Zum “Hippos” (teatre
de carrer)

Cançons amb els presentadors, els personatges i les mascotes del Club Banyetes.
Vine i passa t’ho d’allò més bé!
Escenari Esteve Cuito (amfiteatre)
18 h. Cia Vaques “Ye Orbayu” (Circ/
Clown)

Dos personatges explosius, dos universos comuns, els ha portat per camins
surrealistes, amb tocs una mica grotescos de vegades, però, molt divertits.
En un món on conviuen quotidianament
els animals i les persones, ens acostem
a uns hipopòtams que agafen el camí del
mig. Són persones disfressades d’animal o bé hipopòtams que es busquen
dins els individus que ocupen el seu cos?
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.
Escenari Glorieta
12 h. Club Banyetes
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Passeig central
18.30 h. El Sidral “Heliko” (Itinerant)

Una família arriba amb la seva casa al
damunt transportada pel seu caragol
Heliko; busquen un lloc on quedar-se.
Els quatre membres de la família s’hauran de posar d’acord sobre què han de
fer: quedar-se o seguir?
11 h. Plaça Sant Joan
Roda d’esbarts Catalònia
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Espectacle on els més petits de la ciutat
podran gaudir tot veient com un bon grapat de nens i nenes de diferents indrets
de Catalunya, ballen danses populars i,
també de nova creació.
Així doncs, l’Esbart Arrels de Lleida en
serà l’amfitrió i ballarà al costat de l’Esbart Dansaire Castell de Tona i Bitrac
Dansa d’Igualada.
Ho organitza: Esbarts Arrels de Lleida
D’11 a 20 h. Pati de les Comèdies
Mercat d’art i fira internacional de pintura i dibuix
Amb motiu de la Festa Major, el mercat
d’art es realitzarà conjuntament amb
la Fira Internacional de Pintura i Dibuix
del Cercle de Belles Arts de Lleida.
Ho organitza: Ajuntament de Lleida i Cercle de Belles Arts
11.30 h. Sortida des del Local de Castellers de Lleida
Cercavila dels Castellers de Lleida
Cercavila des del Local de Castellers de
Lleida fins a la Plaça Paeria
Ho organitza: Castellers de Lleida
Gratuït
11.30 h. Turisme de Lleida (c. Major,
31). Durada aproximada 1h 30m
Vista guiada: Lleida City Tour
Ruta panoràmica a peu descobrint l’eix
comercial i el centre històric fins al Turó
de la Seu Vella
Cal inscripció prèvia a Turisme de Lleida. Places limitades. Sortida : Oficina de
Turisme de Lleida. 973 700 319 www.turismedelleida.cat
Preu: 5 € per persona. Gratuïtes per als
menors de 13 anys (màxim dos infants
per adult)
Ho organitza: Turisme de Lleida

11.30 h. Plaça de la Llotja
71è Concurs de sardanes de Lleida i
Campionat de la Terra Ferma amb la cobla Contemporània
Ho organitza: Grup Sardanista Montserrrat
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12 h. CaixaForum Lleida
Visita comentada a l’exposició «Cinema
i emocions. Un viatge a la infància»
Preu: 3 € (50% descompte clients CaixaBank)
Ho organitza: CaixaForum Lleida
12 h. La Glorieta dels Camps Elisis
Vermut amb l’actuació del grup El Penúltimo.
Ho organitza: l’Acoll i l’ Ajuntament de Lleida
12 h Castell dels Templers de Gardeny
Templer per un dia
Visita dinamitzada per conèixer de primera
mà com era la vida d’un cavaller templer.
Especial per a famílies. Cal inscripció prèvia a Turisme de Lleida. Places limitades.
973 700 319 www.turismedelleida.cat
Ho organitza: Turisme de Lleida
Preu: 5 € per persona. Gratuïtes per als
menors de 13 anys (màxim dos infants
per adult)
De 12 a 14 h. Dipòsit del Pla de l’Aigua
(c. Múrcia 10)
Portes obertes al Dipòsit del Pla de l’Aigua
Antic dipòsit d’aigua de la ciutat, construït
a finals del Segle XVIII. L’aigua, aleshores,
no arribava a les cases, sinó que s’havia
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d’anar a buscar a les fonts monumentals
que es van construir també en aquella
època, i que encara es conserven.
Ho organitza: Museu de l’Aigua
Gratuït
12 h. Plaça Blas Infante
XXXVI Trobada Gegantera - Cercavila de
Gegants
Des de la pl. Blas Infante i per la passarel·la cap a l’av. Madrid, passant per
davant del monument als Gegants, el c.
Saracíbar, av. Blondel, c. Vila de Foix, pl.
de la Catedral, c. Major, c. Cavallers, av.
de Blondel fins a la pl. Sant Joan.
12 h. Plaça de la Paeria
Diada Castellera
La Diada de Sant Anastasi és una de
les grans cites per veure bons castells
a Lleida. La colla de gamma extra, Colla Vella dels Xiquets de Valls i la colla revelació de la temporada 2018, els
Moixiganguers d’Igualada tornaran a
compartir plaça amb els amfitrions Castellers de Lleida.
Ho organitza: Castellers de Lleida
Gratuït

12.30 h. Plaça Blas Infante
Diada de cultura popular i vermut
Ho organitza: La Sirollada
Hi col·labora: Ateneu Popular La Baula
13 h. Plaça Sant Joan
XXXVI Trobada Gegantera - Cloenda
Ball dels Gegants per tancar la trobada
de Festa Major.
16.30 h. Teatre de La Llotja
«La familia Addams»
Una comèdia musical de Broadway
teatre musical en castellà - durada: 1 h
50 min amb entreacte
Preu: pack famílies 3 x 1 (4 entrades 141 €)
17.30 h. Plaça Ricard Viñes
Balls Tradicionals - FOCCS
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Mostra de balls, músiques i vestimentes
d’arreu del món, per tal de compartir i
conèixer altres realitats.
Ho organitza: Associació Euroamerica
Hi col·labora: FOCCS (Fòrum Ciutadà per
a la Cohesió Social) i Ajuntament de Lleida
Gratuït
18.30h. Nau Central de la Seu Vella
Concert: Schola Cantorum i cor Tornaveus
La Schola Cantorum en el seu 10è aniversari i el 40 aniversari de l’Ateneu Popular de Ponent, ens presenta “Música
gregoriana i cants medievals”.

© Sergi Muedra Benabarre (Finalista Fotomaig 2018
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Amb la participació del cor Tornaveus,
com a convidat, que ens delectarà amb
“Polifonies tradicionals catalanes. Un
camí de cançons per descobrir sensacions
i entendre les músiques del Mediterrani”.

Ho organitza: Schola Cantorum de Lleida.
Ateneu Popular de Ponent i Consorci del
Turó de la Seu Vella.
Gratuït
19 h. Plaça de la Llotja
Ball de Festa Major amb l’Orquestra
Selvatana
19 h. Sala 1. Auditori Municipal Enric
Granados

«Moments estel·lars de cinc anys de
música»
Banda Simfònica Unió Musical de Lleida
Esteve Espinosa, director
La BSUM Lleida interpretaran pàgines
de sarsuela, dels grans musicals, de
música lleugera (Nino Bravo), pasdobles, música original per a Banda, música dels Països Catalans, simfonisme
europeu, etc.
Preu: 11 € / Reduït: 7 €
19 h. Plaça Sant Joan
Cantada d’Havaneres amb els grups
Arjau, Arrels de la Terra Ferma, Boira i
Veus del Segrià
Les havaneres, els cants mariners, les cançons
de taberna del repertori català tornen a omplir
la plaça Sant Joan de música tradicional.

CORREFOCS
19.30 h. Cantonada c. Monges /c. Palma
Correfoc infantil a càrrec de les colles
infantils dels Diables de Lleida i dels Diables de l’Espluga de Francolí
Recorregut: c. Monges, c. Palma, c. Caldereries, av. Blondel i final davant de la pl.
Sant Francesc
20.30 h. Pl. Seminari
Correfoc a càrrec del Diables de Lleida,
el Drac Carrincló, els Marraquets i els
Dimonis dels Trons
Recorregut: pl. Seminari, c. Companyia,
c. Galera, c. Alsamora, c. Joan Segalà, pl.
Antoni Maria Claret, c. Palma, c. Almodí
Vell, c. Caldereries, c. Alcalde Mestre, av.
Blondel fins a la pl. Sant Francesc
Consulteu els consells de seguretat, pàg.
54.
20 h. Plaça Paeria
Ballada de sardanes amb la cobla Lo
Castell
20 h. Punt de trobada: porta dels Apòstols
Visita guiada de Festa Major a la Seu Vella
Ho organitza: Associació Amics de la Seu Vella
Hi col·labora: Consorci del Turó de la Seu Vella
Gratuït
22 h. Marge esquerra riu Segre
GRAN CASTELL DE FOCS a càrrec de la
pirotècnia Valenciana
Acabem la Festa Major, gaudint dels
sons i les formes de llum i colors que
omplen el cel de la ciutat.
Tot seguit
Fi de la Festa Major amb les darreres
ballades dels Gegants de Lleida i salutació del Marraco.
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FOTOMAIG 2019
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’19.
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 2019.
• 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), o
bé demanar el link per a pujar-les al núvol.
• 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. Si es pugen al
núvol, seran un màxim de 5 imatges per
participant també en format JPG i de fins
a 3mp. Aquestes imatges hauran d’anar
identificades únicament amb el número
de participant sent considerades nul·les
totes aquelles que no ho estiguin.
• Un cop realitzades les imatges que
opten al concurs, s’han de lliurar els CD

corresponents a la botiga de Foto Llorens. Data límit: 27 de juny de 2019.
• A partir del 13 de juliol de 2019, 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 2019, 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 18 de
setembre al 13 d’octubre de 2019, 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 18 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 Foto Llorens.
• 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, 14 DE MAIG

12.30 h. Plaça Esteve Cuito, 25003 Lleida
«Pelotas»
Idea i direcció Eugenia González La Rosa /
Presentació del taller de Commedia dell’arte
del Cicle Formatiu de Grau Superior en Tècniques d’Actuació Teatral de l’Aula Municipal de
Teatre de Lleida
Ho organitza: Aula Municipal de Teatre de Lleida
Gratuït
18 h. Biblioteca Pública de Lleida (Rambla
d’Aragó, 10). Claustre de l’hemeroteca
Cloenda de l’hora del conte. «El lleó i el ratolí», a càrrec d’Ensemble UdL.
Conte orquestral per a infants a partir de 3
anys, musicat per Robert Faltus i interpretat
per l’Ensemble UdL – Orquestra de la Universitat de Lleida.
Ho organitza: Biblioteca Pública de Lleida i Ensemble UdL, Vicerrectorat d’Activitats Culturals
i Projecció Universitària de la UdL.
Gratuït

DIJOUS, 16 MAIG

17. 30 h. Biblioteca Municipal Pardinyes (c. Sant
Pere Claver, núm.1, 2a planta)
L’hora del conte
Adreçada a majors de 3 anys.
Ho organitza: Biblioteca Municipal Pardinyes
Hi col·labora: Facultat d’Educació, Psicologia i
Treball Social de la UdL
Gratuït
20.30 h. Sala 1. Auditori Municipal Enric Granados
«Tempo Rubato» Mayte Martin

Tempo Rubato és un elegant i exquisit espectacle amb una intensa càrrega emocional. El
Quartet Quitxote són els companys que Mayte
Martín ha escollit per interpretar els bellíssims
plens de mixtura de sons flamencs i clàssics.
Amb aquesta fusió de sensibilitats, la bailaora
Belén Maya dibuixarà amb el seu cos, tot el que
representa Tempo Rubato, originant així una
comunió màgica entre allò visual i allò sonor.
Preu: 30 € / Reduït: 25 €

DEL 16 DE MAIG AL 16 DE JUNY

Pati del Palau de la Paeria
Exposició «Viuen al carrer perquè volen?»
fotogràfica de Juan Lemus
La mostra presenta un seguit d’imatges de les
tasques que es desenvolupen a la Fundació
Arrels. Es una reflexió vers els prejudicis que
es tenen al voltant de les persones sense llar.
Ho organitza: Fundació Arrels i Ajuntament de Lleida

DIVENDRES, 17 MAIG

20.30 h. Sala. 2 Auditori Municipal Enric Granados
« La melodia encantada (el lied romàntic) »
Marta Infante, mezzosoprano
Jorge Robaina, piano
La mezzosoprano lleidatana Marta Infante i
el pianista Jorge Robaina ens deleitaran amb
algunes de les melodies romàntiques més
belles eternidores, tristes, dolces i dramàtiques de compositors del romanticisme com
Schumann, Schubert, Dvorák i Mahler.
Preu: 11 € / Reduït: 9 €
De 20.30 a 22 h. Punt de trobada: Porta del Lleó
Xino Xano pel Turó
Recorregut nocturn per la fortificació del turó,
les seves estructures defensives i la descoberta d’espais habitualment tancats al públic.
Places limitades. Cal inscripció prèvia al tel.
973 23 06 53
Cal portar llanterna, aigua i calçat còmode
Ho organitza: Consorci del Turó de la Seu Vella
Preu: 2€
22.30 h. Sala Manolita
Manolita Night Life. Concert de Raúl Rodríguez
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presenta el seu darrer treball La Raíz Eléctrica, música afro-flamenc-electric
Preu: 6 € anticipada online a https://entradium.com/ / 8 € taquilla
22.30 h. Cafè del Teatre
“Cita amb Àngels” Tribut a Silvio Rodríguez
Sílvia Comes i Joan Isaac volen portar als escenaris per retre homenatge a un dels més
grans cantautors vius i remetre a la musicalitat de la nostra llengua una obra immensa del
cantautor cubà.
Preu: 12 € / Anticipada: 10 €

DISSABTE, 18 DE MAIG

9 h. Club Tir Olímpic Lleida (Crta. Nacional II)
Tirada de recorreguts de tir Festa Major
2019 i Trofeu Parking Vilella
Recorreguts de tir amb arma curta, 6 exercicis a
resoldre de distinta dificultat tècnica. Es dispara
sobre targetes amagades, simulant el tir policial.
Ho organitza: Club Tir Olímpic Lleida
Gratuït
De 9 a 14 h i de 16 a 19.30 h. Sala Alfred Perenya – Casa dels Gegants
9a Jornada Lúdica Lleidatana
II torneig de Catan Ciutat de Lleida
Vine, juga i col·labora. A partir de 12 anys.
Jornada de jocs de taula amb una àmplia ludoteca disponibles, torneig del joc de miniatures Shadespire i partida història del setge
de Lleida 1707.
Gratuït en col·laboració amb el Banc dels Aliments
Més informació: www.alealleida.com
Ho organitza: Associació ALEA Lleida
De 9.30 a 13.30 h i de 16.30 a 20.30 h. Auditori
municipal Enric Granados
De 9.30 a 13.30 h. Conservatori municipal de
Lleida
XIX Concurs instrumental Sant Anastasi Proves eliminatòries
Més informació, contacte, bases i inscripcions
a: https://www.concursantanastasi.org/
Ho organitza: Escola de Música Pons Roselló i
Escola d’Acordió de Lleida
Hi col·labora: Auditori municipal Enric Granados

Ajuntament de Lleida, Diputació de Lleida, Institut d’Estudis Ilerdencs, Generalitat de Catalunya
– Departament de Cultura, CaixaBank – Obras
Social “La Caixa”Ho patrocina: COA Trucks, Factoria de APPS, ACDA
(Associació Catalana d’Acordionistes), Lola Más
Sabores, OpenNatur, PlusFrésc, Schell / Disseny
Integral, SEGRE, LA MAÑANA.
De 10 a 13 h. Passeig central dels Camps Elisis
21a Milla urbana escolar
Trobada dels escolars de Lleida en què es realitzen
curses de diferents distàncies per edats i categories.
Hi participaran 600 nens/es
Ho organitza: Servei d’esports Ajuntament de Lleida
Gratuït
12 h. Plaça Sant Francesc
XXIV Festa de Moros i Cristians - Vermut medieval
Inici del cap de setmana Fester amb ambientació de música festera
Preu. 2 €
Ho organitza: Associació de la Festa de Moros i
Cristians de Lleida
Hi col·laboren: Ajuntament de Lleida, Diputació
de Lleida, Institut d’Estudis Ilerdencs, Delegació
de la Conselleria de Cultura de la Generalitat de
Catalunya i Consorci de la Seu Vella
16 h. Piscina Club Esportiu INEF Lleida (Pda.
Caparrella s/n)
Jornada de fons i estils aleví de natació
Competició provincial de Natació Aleví, classificatori per al Campionat de Catalunya d’Estiu.
Veniu a gaudir de l’espectacle
web: http://ineflleidarugby.com
Ho organitza: Club Esportiu INEF Lleida i Federació Catalana de Natació
Gratuït
17.30 h. Arborètum-Jardí Botànic de Lleida’
Visita guiada ‘Descobrir l’Arborètum-Jardí
Botànic de Lleida’
Amb motiu de la Celebració del Dia Internacional dels Museus. Places limitades. Gratuïta.
Inscripció prèvia fins al 16/05/2018 a arboretum@pcital.cat.
18.30 h. CaixaForum Lleida
Visita comentada a l’exposició «Cinema i
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emocions. Un viatge a la infància»
Preu: 3 € (50% descompte clients CaixaBank)
Ho organitza: CaixaForum Lleida
19 h. Arborètum-Jardí Botànic de Lleida
Espectacle familiar «El lleó i el ratolí», (Conte
per a infants a partir de 3 anys) musicat per Robert Faltus. Ensemble UdL (Orquestra de la Universitat de Lleida). Gratuït.
Ho organitza: Jardí Botànic-Arborètum de Lleida
19 h. Museu de l’Aigua, Campament de la Canadiense
«Tot va bé si acaba bé», Parking Shakespeare
Premi Crítica Serra d’Or 2016
Espectacle emmarcat en la Nit dels Museus
2019. teatre - durada: 1 h 30 min
Gratuït
19.30 h. Plaça Paeria
XIV 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, Institut d’Estudis Ilerdencs, Delegació
de la Conselleria de Cultura de la Generalitat de
Catalunya i Consorci de la Seu Vella
Nit dels Museus - Activitats gratuïtes
20 a 00 h. Portes obertes
Museu de l’Automoció Roda Roda
Museu d’ Art Jaume Morera
Museu de Lleida
de 20 a 00 h. Instal·lacions sonores de Vicens
Vacca
Al Dipòsit del Pla de l’Aigua (c. Múrcia 10) «Drama» i a l’Església de Sant Martí «Fly»
Ho organitza: Centre d’Art La Panera i Museu de
l’Aigua
A les 20.30 i 22.30 h. Castell dels Templers
de Gardeny
Visites guiades nocturnes
Ruta per descobrir la comunitat de Monjos
guerrers que van viure a la Comanda de Gar44

deny . Cal inscripció prèvia a Turisme de Lleida. Places limitades. 973 700 319
www.turismedelleida.cat
Ho organitza: Turisme de Lleida
21 h. Punt de trobada: recepció de la Seu Vella (Canonja)
Nit dels museus / nit de lluna plena
«A mig camí de l’infinit... »
Visites guiades gratuïtes + projecció al voltant
de la candidatura del Conjunt Monumental
del Turó de la Seu Vella a Patrimoni Mundial
per l’UNESCO.
Visites guiades 21.30 h. / 22 h. / 22.30 h.
Places limitades amb reserva prèvia al 973
230 653
Ho organitza: Consorci del Turó de la Seu Vella
De 20 a 22 h. Parc la Mitjana
Visita guiada a la Mitjana: Una nit de primavera a la Mitjana
Quan arriba el vespre, la Mitjana es transforma: canvia els seus colors, les olors i els
sons, i acull l’agitada activitat dels seus habitants nocturns.... La vista perd importància, i
caldrà aguditzar la orella, el tacte, l’olfacte....
Us atreviu a descobrir el parc de nit... a les
fosques?
Activitat gratuïta. Places limitades. Cal inscripció prèvia.
Ho organitza: Medi Ambient i Horta, de l’Ajuntament de Lleida
De 20 a 21.30 h i de 21.45 a 23.15 h. Parc la
Mitjana
Taller d’Astronomia
A càrrec de Josep Mallol, President de la Societat Astronòmica de Lleida.
Activitat gratuïta. Places limitades. Cal inscripció prèvia.
Ho organitza: Medi Ambient i Horta, de l’Ajuntament de Lleida
22.30 h. Cafè del Teatre
Roger Mas

Poeta entre músics i músic entre poetes, ara,
amb una veu en plena maduresa, se’ns endú
de viatge al Parnàs, al jardí dels poetes, on insisteix en emocionar-nos amb les veus dels
altres i músiques noves.
Preu: 15€ / 12€ reduïda

DISSABTE, 18 I DIUMENGE, 19
DE MAIG

Dissabte, 18 de maig, de 15 a 19 h.
Diumenge, 19 de maig, de 9 a 15 h
Club Tir amb arc de Pardinyes (Av. Pearson,
s/n)
Campionat de Catalunya d’aire lliure arc recorbat, compost, estàndard i adaptat
Organització Campionat de Catalunya, amb la
participació de 150 arquers de tota Catalunya
Ho organitza: Club Tir amb arc de Pardinyes
Hi col·labora: Federació catalana de tir amb arc
Gratuït
Dissabte, 18 de maig, a les 11 h, 16 h i 18 h
Diumenge, 19 de maig, a les 10 h semifinals
i 12 h la final
Club Billar Lleida (av. Navarra, s/n – Camp
d’Esports)
Campionat de Catalunya Divisió d’Honor
“Cuadro 47/2”
Comptarem amb la presència dels vuit millor
jugadors de la modalitat
Gratuït
Ho organitza: Club Billar Lleida
Del 18 al 26 de maig
Instal·lacions sonores de Vicens Vacca «Drama» al Dipòsit del Pla de l’Aigua (c. Múrcia 10)
i «Fly» a l’Església de Sant Martí
A la nit dels museus, l’horari serà de 20 a 00 h.
Ho organitza: Centre d’Art la Panera i Museu de
l’Aigua
Gratuït

DIUMENGE, 19 DE MAIG

De 10.30 a 13.30 h. Arxiu Arqueològic (Avinguda Fontanet, 26 )
Visita al magatzem de l’Arxiu Arqueològic de
Lleida
On es pot recórrer a traves d’una sèrie d’objectes la Història de la nostra Ciutat.
Aforament limitat. Visites concertades amb
inscripció prèvia al 973 700 345 / 616 962 112

Ho organitza: Arxiu Arqueològic. Secció d’Arqueologia de l’Ajuntament de Lleida
Gratuït
De 11 a 13.30 h. Auditori municipal Enric
Granados
XIX Concurs instrumental Sant Anastasi –
Entrega de premis
Més informació, contacte, bases i inscripcions
a: https://www.concursantanastasi.org/
Ho organitza: Escola de Música Pons Roselló i
Escola d’Acordió de Lleida
Hi col·labora: Auditori municipal Enric Granados, Ajuntament de Lleida, Diputació de Lleida,
Institut d’Estudis Ilerdencs, Generalitat de Catalunya – Departament de Cultura, CaixaBank
– Obras Social “La Caixa”Ho patrocina: COA Trucks, Factoria de APPS,
ACDA (Associació Catalana d’Acordionistes), Lola
Más Sabores, OpenNatur, PlusFrésc, Schell /
Disseny Integral, SEGRE, LA MAÑANA.
D’11 a 14 h. Instal·lacions INEF (Pda. Caparrella s/n )
Campionat rugby júnior femení
Podeu assistir a un gran espectacle d’esport
femení on les millors jugadores júniors de
rugby de Catalunya (Sub 16 i Sub 18) s’enfronten en un festival rugbístic de referència
web: http://ineflleidarugby.com
Ho organitza: Club Esportiu INEF Lleida, Ajuntament de Lleida i Federació catalana de Rugby
Gratuït
D’11 a 14 h. Centre d’Art la Panera
Frenem la contaminació marina
Des de l’Associació Llavors de Vincle us invitem a que vingueu a gaudir d’aquestes propostes familiars que de ben segur no us deixaran indiferents.
11 h. Activitat creativa amb Koala Art for Kids
« Recrea el mar reciclant ». Recull material
reciclat i porta’l, que ens reinventarem i ens
divertirem buscant-li un altre ús.
12 h. Vivim del Cuentu ens presenten el conte
« Històries del fons marí », en relació a l’exposició «Un elefant a l’habitació» de l’artista
israeliana Ella Littwitz.
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De 12 a 14 h. Església Sant Martí
« Fly » Sentències acústiques de l’artista Vicens Vacca.
12.30 h Pista de la Panera
Classe oberta amb l’associació Swing Lleida
i possibilitat de gaudir d’un vermut swinguero, a càrrec de l’Epap.
14 h. Dinar de cloenda al recinte del Centre
d’Art la Panera, a càrrec de l’Epap.
Els punts de venda dels tiquets a
www.llavorsdevincle.org.
Ho organitza: l’associació Llavors de vincles de
Lleida.
Hi coordina: Centre d’Art la Panera
Les activitats són gratuïtes i obertes a tots els
públics.
11.30 h. Turisme de Lleida (c. Major, 31).
Durada aproximada 1h 30m
Visita guiada: Les veus de la Cuirassa
Ruta de la Cuirassa per redescobrir fets,
personatges i testimonis arqueològics del
antic barri Jueu.
Cal inscripció prèvia a Turisme de Lleida.
Places limitades. Sortida : Oficina de Turisme de Lleida. 973 700 319
Preu: 5 € per persona. Gratuïtes per als menors de 13 anys ( màxim dos infants per adult )
Vista guiada: Lleida City Tour
Ruta panoràmica a peu descobrint l’eix comercial i el centre històric fins al Turó de la
Seu Vella
Cal inscripció prèvia a Turisme de Lleida.
Places limitades. Sortida : Oficina de Turisme de Lleida. 973 700 319
Preu: 5 € per persona. Gratuïtes per als menors de 13 anys (màxim dos infants per adult)
Ho organitza: Turisme de Lleida
11.45 h. Centre Històric
XXIV Festa de Moros i Cristians
Des de diferents punts del Centre Històric
les comparses i llurs bandes aniran cap al
punt de concentració per iniciar al migdia la
desfilada infantil davant del Roser.
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@Rubén Lucas de Torreagüera (Múrcia)

12 h. Davant del parador del Roser (c. Cavallers, 15)
XXIV Festa de Moros i Cristians - Entrada infantil
Des del Roser desfilada de les comparses
Mores i Cristianes pel carrer Cavallers i carrer Major de Lleida 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:
Ilerband Banda de carrer de Lleida
Banda Simfònica Unió Musical de Lleida
Banda Municipal de Música Ciudad de Fraga
Banda de la Unión Musical de Villanueva de
Gállego
Banda de Música Ciutat de Benicarló
Unió Musical San Diego de Lloc Nou d’en Fenollet
Ho organitza: Associació de la Festa de Moros i
Cristians de Lleida
Hi col·laboren: Ajuntament de Lleida, Diputació
de Lleida, Institut d’Estudis Ilerdencs, Delegació
de la Conselleria de Cultura de la Generalitat de
Catalunya i Consorci de la Seu Vella
18.30 h. Porta del Lleó de la Seu Vella
XXIV Festa de Moros i Cristians - Entrada de
Gala
Concentració de les comparses a l’Inici de
l’entrada i desfilada de lluïment pel Carrer
Cavallers, Avinguda de Blondel i Avinguda
Madrid fins a la Paeria.
Hi haurà servei de lloguer de cadires a les zones habilitades, reserva prèvia a Turisme de
Lleida. (3 €)
Ho organitza: Associació de la Festa de Moros i
Cristians de Lleida

Hi col·laboren: Ajuntament de Lleida, Diputació
de Lleida, Institut d’Estudis Ilerdencs, Delegació
de la Conselleria de Cultura de la Generalitat de
Catalunya i Consorci de la Seu Vella
20.30 h. Cafè del Teatre
Tomeu Penya “Íntim”
Concert acústic del cantautor mallorquí on fa
una repassada als temes que més èxits li han
donat. Tomeu ha preparat un espectacle molt
especial.
Preu: 18 € / Anticipada: 16 €
21.30 h. Pont Llevadís (Revellí de la Mitja
Lluna) de la Seu Vella
XXIV 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 XXIV 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, Institut d’Estudis Ilerdencs, Delegació
de la Conselleria de Cultura de la Generalitat de
Catalunya i Consorci de la Seu Vella

DILLUNS, 20 DE MAIG

18 h. Sala 1. Auditori Municipal Enric Granados.
Concert de Corals de les persones grans
Concert de final de curs de les Corals de les
Llars de jubilats. Compta amb la participació
de la Banda Municipal de Lleida.
Ho organitza: Àrea de Promoció de les Persones
Grans i del Voluntariat.
Hi col·labora: Auditori Municipal i Ban da Municipal
Gratuït (places limitades a l’aforament de la
sala)

DEL 20 DE MAIG AL 16 DE JUNY

Cafè del Teatre
Exposició: Mirar música (Escoltar fotografia)
Mostra fotogràfica dels joves creadors del
Cicle de Grau Superior d’Il·luminació, Captació i Tractament d’Imatge del INS Caparrella.
L’exposició és fruit de la selecció d’instantà-

nies que capten l’expressivitat, la força i la
sensibilitat dels músics damunt de l’escenari
en els diferents concerts programats en les
passades Festa Major de Lleida.

DIJOUS, 23 MAIG
17.30 h. Biblioteca Municipal Pardinyes (c.
Sant Pere Claver, núm.1, 2a planta)
L’hora del conte
Adreçada a majors de 3 anys.
Ho organitza: Biblioteca Municipal Pardinyes
Hi col·labora: Facultat d’Educació, Psicologia i
Treball Social de la UdL
Gratuït
20.30 h. Sala 2. Auditori Municipal Enric Granados
« Els quartets de Gaspar Cassadó: un tresor
per descobrir » Quartet Teixidor
Gaspar Cassadó és conegut principalment en
la seva vessant de violoncel·lista però la seva
faceta de compositor amaga unes magnífiques sorpreses que encara hem de començar
a descobrir. Un bon exemple en són els tres
quartets de corda. Dues meravelloses obres
de Haydn i Beethoven, autors fonamentals
per al quartet de corda, obriran i clouran el
concert.
Preu: 11 € / Reduït: 9 €
DIVENDRES, 24 DE MAIG. De 18 a 20 h.
DISSABTE, 25 DE MAIG. De 9 a 18 h. Parc la
Mitjana
Curs. Flora i vegetació: Descobrim la primavera: La floració des de la plana de Lleida
fins al Montsec
A càrrec de Xavier Oriol Solé, doctor enginyer
de Forest i Alejandro Juárez, biòleg doctor.
Curs teoricopràctic per conèixer la importància de la floració, curiositats sobre algunes
espècies i comunitats vegetals i paratges naturals des de la Plana de Lleida fins al Montsec.
Cal inscripció prèvia
Preu 20 €. Places limitades.
Ho organitza: Medi Ambient i Horta, de l’Ajuntament de Lleida
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DIVENDRES, 24 MAIG

20.30 h. Sala 2. Auditori Municipal Enric
Granados
Cicle Coral Antoni Pujol
«Dona(‘m) Veu. Paraules d’elles», Cor Euridice
Preu: 7 € / Reduït: 4 €
De 20.30 a 22 h. Punt de trobada: Porta del Lleó
Xino Xano pel Turó

Recorregut nocturn per la fortificació del turó,
les seves estructures defensives i la descoberta d’espais habitualment tancats al públic.
Places limitades. Cal inscripció prèvia al tel.
973 23 06 53
Cal portar llanterna, aigua i calçat còmode
Ho organitza: Consorci del Turó de la Seu Vella
Preu: 2€

DISSABTE, 25 DE MAIG

De 9 a 18 h. Parc la Mitjana
Curs. Flora i vegetació: Descobrim la primavera: La floració des de la plana de Lleida
fins al Montsec
A càrrec de Xavier Oriol Solé, doctor enginyer
de Forest i Alejandro Juárez, biòleg doctor.
Cal inscripció prèvia.
Preu 20 €. Places limitades.
Ho organitza: Medi Ambient i Horta, de l’Ajuntament de Lleida
11.30 h. Turisme de Lleida. Durada aproximada 1h 30m
Vista guiada: «La Càmera del Temps»
Ruta dinamitzada a l’entorn de la memòria
fotogràfica de Lleida
Cal inscripció prèvia a Turisme de Lleida. Places limitades. Sortida : Oficina de Turisme de
Lleida. 973 700 319 www.turismedelleida.cat
Preu: 5 € per persona. Gratuïtes per als menors de 13 anys ( màxim dos infants per adult )
Ho organitza: Turisme de Lleida
12 h. Museu de l’Automoció Roda Roda
Visita guiada
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De 12 a 14 h i de 16 a 19 h. Dipòsit del Pla de
l’Aigua (c. Múrcia 10)
«Drama», de Vicens Vacca
Instal·lació d’art sonor al Dipòsit
Ho organitza: Museu de l’Aigua
Gratuït
De 16 a 20 h. Pl. Catedral i av. Blondel
13a edició de Ciència al carrer.
Fira divulgativa de la ciència, amb centres
educatius, entitats i divulgadors científics.
Ho organitza: Servei Educatiu del Segrià, Institut d’Estudis Ilerdencs i Ajuntament de Lleida
Gratuït
18.30 h. CaixaForum Lleida
Visita comentada a l’exposició «Cinema i
emocions. Un viatge a la infància»
Preu: 3 € (50% descompte clients CaixaBank)
Ho organitza: CaixaForum Lleida
18 h. Sortida: Davant Institut Gili i Gaya
20 h. Arribada: Pous d’aigua de la Seu Vella
Trotacaragol 2019
Tast solidari de cervesa i caragols a l’arribada
Beneficis destinats a una entitat lleidatana
sense ànim de lucre (Pendent)
Preu Tast: 3€
Ho organitza: Associació esportiva Trotallumàtics i la Fecoll de Lleida
Hi col·labora: Ajuntament de Lleida
Preu cursa: 5 €
19 h. Plaça de la Paeria
Ballada tradicional amb TriA
Ball obert i participatiu. TriA ofereix ball folk
arreu del país amb l’Anna a l’acordió, el Miquel a la viola de roda i el Jordi a les percussions.
Ho organitza: Ballades a Plaça
Hi col·labora: A.C. Aurembiaix i Ajuntament de
Lleida
Gratuït
22.30 h. Cafè del Teatre
Maruja Limón Más de ti
Van rebre el premi a ‘Artista Revelació’
als Premis ARC 2018, així com el reconeixement entre els millors discos de l’any
segons les revistes musicals Mondo Sonoro i Muzikalia. Les seves cançons amb
ritmes i sons que oscil·len entre el pop,

la bossa nova, la rumba, el son cubà i la
buleria.
Preu: 15 € / Anticipada: 12 €

DIUMENGE, 26 DE MAIG

De 10.30 a 13.30 h. (Rambla Ferran, 7 )
Visita guiada a les Adoberies
Als obradors on els adobers del segle XIII treballaven i on descobrirem com brolla encara
l’aigua subterrània que omplia les piques on
es tractaven les pells en època feudal.
Visites guiades a les 10.45 h, 11.45 h i 12.45 h.
Ho organitza: Arxiu Arqueològic. Secció d’Arqueologia de l’Ajuntament de Lleida
Gratuït
11.30 h. Turisme de Lleida (c. Major, 31). Durada aproximada 1h 30m
Vista guiada: Lleida City Tour
Ruta panoràmica a peu descobrint l’eix comercial i el centre històric fins al Turó de la
Seu Vella
Cal inscripció prèvia a Turisme de Lleida. Places limitades. Sortida : Oficina de Turisme de
Lleida. 973 700 319 www.turismedelleida.cat
Preu: 5 € per persona. Gratuït per als menors
de 13 anys (màxim dos infants per adult )
Ho organitza: Turisme de Lleida

Orquestra Simfònica Julià Carbonell de les
Terres de Lleida – OJC
Carles & Sofia Piano Duo. Alfons Reverté, director
Preu: 13 €/ Reduït: 11 € / 7 € ( amics OJC)

DIJOUS, 30 MAIG

20.30 h. Sala 2. Auditori Municipal Enric Granados
Cicle de Música de Cambra « Els viatges de
la música »
Mar Barroco: Rafael Bonavita i Leopoldo Novoa
Rafael Bonavita, tiorba i guitarra barroca
Leopoldo Novoa, marimbol, guitarra de son i
veu
Preu: 11 € / Reduït: 9 €

12 h. Castell dels Templers de Gardeny
Visita a la Poderosa Comanda de Gardeny
Ruta per descobrir la comunitat de Monjos
guerrers que van viure a la Comanda de Gardeny
Cal inscripció prèvia a Turisme de Lleida. Places limitades. 973 700 319
Ho organitza: Turisme de Lleida
Preu: 5 € per persona. Gratuït per als menors
de 13 anys ( màxim dos infants per adult )

© Finalista Fotomaig 2018 -Sergi Pascual Pacheco

De 12 a 14 h i de 16 a 19 h. Dipòsit del Pla de
l’Aigua (c. Múrcia 10)
«Drama», de Vicens Vacca
Instal·lació d’art sonor al Dipòsit
Ho organitza: Museu de l’Aigua
Gratuït

DEL 27 AL 30 DE MAIG

19 h. Sala 1. Auditori Municipal Enric Granados
Cicle Grans Formacions «L’OJC fa la 9a de
Xostakóvitx i presenta l’estrena mundial del
Concierto Flamenco d’Abraham Espinosa»

#AplecLleida2019
Festa d’Interès Turístic Nacional i Festa Tradicional d’Interès Nacional
#AplecLleida2019
Festa d’Interès Turístic Nacional i Festa Tradicional d’Interès Nacional

XXIII Setmana Cultural
XL Aplec del Caragol amb Pregó
Teatre i havaneres

DEL 31 DE MAIG AL 2 DE JUNY
XL Aplec del Caragol
Camps Elisis
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MÉS PER VEURE I VISITAR

CASA DELS GEGANTS
Av. Blondel, 64
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
Informació i reserves: 973 700 393 i festes@
paeria.cat
Entrada gratuïta
Del 7 al 26 de maig
Exposició: “70 anys del Gegant Rei. Imatges
d’una arribada”. Mostra de fotografies de
Manel Torres Tatjé.
Hi col·labora: Família Torres
La festa en moviment.
Mostra de pel·lícules centrades en la Festa
Major
Espurnes anys 1934-1947 (recull d’alguns
fons fílmics i musicals de l’Arxiu Municipal
de Lleida) i Festa Major de Lleida, any 1968
(fons Marcel Massana Pelegrí)
Hi col·labora: Arxiu Municipal de Lleida

CENTRE D’ART LA PANERA
Pl. de la Panera, 2
De dimarts a divendres, de 10 a 14 h i de 16 a
19 h. Dissabtes d’11 a 14 h i de 17 a 20 h.
Diumenges i festius, d’11 a 14 h. Dilluns tancat.
Entrada gratuïta
«Ella Littwitz. Un elefant a l’habitació»
Del 2 de febrer al 19 de maig de 2019
«María Ruido. La representació de la violència / La violència de la representació»
Del 16 de març al 5 de juny de 2019
«Trans_Documentar. Ignasi Prat / David Ricart» Dos projectes de la residència de creació a l’Arxiu Comarcal de l’Urgell (2017-2018)
Del 16 de març al 5 de juny de 2019
«Ana Garcia-Pineda. El color carn no és 1
color»
Del 16 de març al 5 de juny de 2019
Església de Sant Martí
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Del 18 al 26 de maig
«Vicens Vacca. Fly »

MUSEU D’ART JAUME MORERA
Carrer Major, 31 (Edifici Casino) i av. Blondel,
40 (baixos)
De dimarts a dissabte, d’11 a 14 h i 17 a 20
h. Diumenges i festius, d’11 a 14 h. Dilluns,
tancat
Entrada gratuïta
Exposició «Inventari general. Col·lecció del
Museu d’Art Jaume Morera»
Exposició «No pintar-hi res de Benet Rossell»
MUSEU DE L’AIGUA
Campament de La Canadiense
Av. Miquel Batllori, 52
de dimarts a divendres, de 10 a 14h.
Dissabtes: de 17 a 20h
Entrada gratuïta
Exposicions «La força de l’aigua. El Dr. Pearson i les obres de la Canadenca a Lleida»
«Aigües del món» i la miroexposició temporal
Museu de l’Aigua Dipòsit del Pla de l’Aigua
C. Múrcia, 10 (plaça del Dipòsit)
Dissabtes i diumenges de 12 a 14h
Entrada gratuïta
Dissabte, 11 i diumenge, 12 de maig
De 12 a 14 h. Dipòsit del Pla de l’Aigua (c.
Múrcia 10)
Portes obertes
Del 18 al 26 de maig
Instal·lació «Drama», de Vicenç Vacca.
Obertura especial: dissabte 18 de 20 a 24h,
dissabte 25 de 16 a 19h
Entrada gratuïta

RODA RODA MUSEU DE L’AUTOMOCIÓ
C. Santa Cecília, 22 (davant dels Camps Elisis)
De dimarts a dissabte d’ 11 a 14h i de 17 a 20 h
Diumenges i festius, d’11 a 14 h. Dilluns tancat
Entrada gratuïta

Dissabte, 11 de maig
Horari: de 10 a 13.30 h. Castell dels Templers
de Gardeny
Portes obertes amb motiu de la festivitat de
Sant Anastasi
Ho organitza: Turisme de Lleida

Dissabte, 11 de maig
D’11 a 14 h i de 17 a 20 h. c. Santa Cecília, 22
Portes obertes

Diumenge, 12 de maig
12 h. Castell dels Templers de Gardeny
Templer per un dia
Especial per a famílies
Preu: 5 € per persona. Gratuït per als menors
de 13 anys ( màxim dos infants per adult )

Dissabte, 25 de maig
12 h. Visita guiada
CAFÈ DEL TEATRE
C. Roca Labrador, 2 bis.
Obert de dimecres a diumenge de 19 h a 2 h.
http://www.cafedelteatre.com
Del 20 de maig al 16 de juny
Exposició: Mirar música (Escoltar fotografia)
Mostra fotogràfica dels joves creadors.
TURISME DE LLEIDA
c. major, 31 . 973 700 319
http://www.turismedelleida.cat/
De dilluns a dissabte, de 10 a 14 h i de 16 a 19
h. Diumenges i festius, de 10 a 13.30 h
Bus turístic de primavera
Del 3 de maig al 26 de maig
Tots els dissabtes i diumenges i festius
Ruta Històrica
Panoràmica de la ciutat, dels dos turons Seu
Vella i Gardeny (Entrada gratuïta a Gardeny
amb el Bus de les 11 i les 12 h)
Horaris: Sortida de la parada Paeria - Pont
Vell, a les 11 h, 12 h, 13 h, 16 h, 17 h, 18 h i 19
h. Durada: 1h. En cas de pluja se suspendrà el
servei del bus turístic.
Parades: 1) Pont Vell, 2) Ricard Viñes - Prat de
la Riba, 3) Mercat del Pla, 4) Castell de Gardeny, 5) Camps Elisis
Preu: 1.20 € (T-Temps, T-Nostra, T-Estudiant, ATM i Emocity). Auriculars: 0.50 €
CASTELL DELS TEMPLERS DE GARDENY
Cal inscripció prèvia a Turisme de Lleida.

Dissabte, 18 de maig
Horari: 20.30 i 22.30 h. Castell dels Templers
de Gardeny
Visites guiades nocturnes
Gratuït amb motiu de la nit dels Museus
Diumenge, 26 de maig
12 h. Castell dels Templers de Gardeny
Visita a la Poderosa Comanda de Gardeny
Preu: 5 € per persona. Gratuït per als menors
de 13 anys ( màxim dos infants per adult )
Visites guiades
11.30 h. Turisme de Lleida (c. Major, 31). Durada aproximada 1h 30m
Cal inscripció prèvia a Turisme de Lleida. Places limitades. Sortida : Oficina de Turisme de
Lleida.
Preu: 5 € per persona. Gratuïtes per als menors de 13 anys ( màxim dos infants per adult )
Ho organitza: Turisme de Lleida
Dissabte, 4 de maig
Visita guiada: Lleida Modernista
Diumenge, 5 , 12 , 19 i 26 de maig
Visita guiada: Lleida City Tour
Diumenge, 19 de maig
Visita guiada: Les veus de la Cuirassa
Dissabte, 25 de maig
Visita guiada: La Càmera del Temps
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INFORMACIÓ DE LA FESTA MAJOR
Web de la Festa Major
www.festeslleida.cat
www.paeria.cat/festes

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)

Xarxes socials de la Festa Major
Facebook, www.facebook.com/paeriafesteslleida
Twitter, @FestesLleida
Instagram@festeslleida

Els programes s’enviaran a les bústies de la ciutat i
seran facilitats també en altres punts: Oficina Municipal d’Atenció al Ciutadà, Oficina de Turisme, Palau
de la Paeria i la Regidoria de Cultura.

Web de la Regidoria de les polítiques a favor de la
creativitat, la Cultura i els Esports
www.paeria.cat/cultura

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

Regidoria de les polítiques a favor de la creativitat,
la Cultura i els Esports
Av. Blondel, 64 . Tel 973 700 394
Horari: de dilluns a divendres, de 09 a 14 h

Servei de bus de la Festa Major de Lleida
Divendres 10 i dissabte 11 de maig de 2019
Itinerari:
Camps
Elisis-Pont Vell-Audiència 2-Estació
Renfe-Príncep de
Viana-Prat de la
Riba- Príncep de
Viana-Corts Catalanes-Plaça Europa-Rovira Roure- Hospital Sta
Maria – Onze de
Setembre- Arnau
de Vilanova-Mercat Fleming -Ronda-Segrià-Ronda-Pius XII-Plaça
Pagesos-Ronda-Unió- Instituts -Passarel·la Maristes -Estació d’autobusos-Pont Universitat-Dra.
Castells-Estudi General-CAP Cappont-Dra. Castells-Garrigues-Camps Elisis

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
Teatre de La Llotja
Av. Tortosa, 6-8. Tel 973 239 698.
Horari de taquilla: Matins: de dimarts a dijous d’11
a 13 h/ Tardes: de dilluns a dissabte de 17 a 21 h /
Festius de funció: 1 h abans que comenci
Teatre Municipal de l’Escorxador
Lluís Companys, s/n. Tel. 973 27 93 56.
Horari taquilla: Matins: dimarts i dijous de 10.30 a
12.30 h / Tardes de dilluns a divendres, no festius: de
17 a 20 h / Festius de funció: 1 h abans que comenci
Turisme de Lleida
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 les festes 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 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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Horari: De les 23 a 01 h: dos autobusos, amb freqüència de 20 min. D’01 a 4.30 h: un autobús, amb
freqüència de 40 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 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 divendres 10 de maig, a
les 20 h al Saló de Plens del Palau de la Paeria, l’Ofici
Solemne en honor a Sant Anastasi, que se celebra el
dissabte 11 de maig a les 11 h a la Catedral de Lleida
Les fotografies
Part de les fotografies que il·lustren aquesta revista
pertanyen als finalistes del FotoMaig 2018
L’organització
L’organització de la Festa Major de Lleida 2019
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.

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.

“Lleida, per unes festes populars cíviques i lliures de conductes
sexistes”
Vine a veure’ns el divendres, 10 de maig a la zona de concerts dels
Camps Elisis
(al costat del Punt Lila)
Et donarem el kit dels plaers i et podràs fer fotos al Photocall Nits Q
www.facebook.com/nitsqlleida www.instagram.com/nitsqlleida

PUNT LILA

“L’Ajuntament de Lleida posa en servei un Punt Lila durant les revetlles populars
de la Festa Major de Lleida”.
El Punt Lila oferirà informació, assessorament i atenció sobre agressions sexistes que es puguin produir en el marc de les revetlles de nit. També farà difusió del
Protocol d’actuació davant d’una agressió sexista. L’Ajuntament de Lleida, amb la
col·laboració d’entitats feministes, juvenils, culturals i socials de la ciutat, i amb la
implicació dels agents socials vinculats a l’oci nocturn, treballa per aconseguir espais lliures d’actituds sexistes i sensibilitzar la població envers aquest tipus de conductes.
Espai zona de concerts
Divendres 10 i dissabte 11 de maig : de 23 a 05 h de la matinada.
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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 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.
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