La celebració del Carnaval ens
porta a viure els dies més
esbojarrats de l’any! Enguany
podem gaudir una altra vegada
d’aquesta disbauxa, ja que la
situació sanitària actual permet
poder fer-ho al carrer.
L’essència del Carnaval de Lleida,
però, no la volem ni l’hem de deixar
perdre. Per això hem de mantenir
les tradicions d’aquesta festa tan
popular a les nostres contrades
garantint l’alegria i la diversió durant
aquests dies i, sense deixar de
banda que hem de seguir
mantenint les precaucions per
garantir la seguretat de tothom, ens
permetem gaudir de la festa i la
diversió més pura que ens porta el
rei Carnestoltes.

El Carnaval de Lleida, amb la
implicació d’entitats i col·lectius, és
inseparable de la crítica des de
l’humor, l’enginy, el sarcasme i la
reivindicació, el celebrarem de la
mà de lo Pau Pi amb un programa
que convida la ciutadania a la
participació activa de la festa,
gaudint de moltes de les activitats
tradicionals com la Marató de l’Ou,
la Gran Rua o la Cursa de Llits,
entre altres.
Us convido, doncs, a tornar a viure
aquest Carnaval de Lleida perquè,
entre tots i totes, fem possible que
aquesta tradició sigui viva a la
nostra ciutat!
Benvinguts, doncs, un any més al
regnat del rei Carnestoltes!
Miquel Pueyo i Paris
Paer en cap
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Dijous, 24 de febrer

Divendres, 25 de febrer

18.30 h – Plaça Paeria

19 h - Casa dels Gegants

19 h - Rambla Doctora Castells

Arribada i Crida del Pau Pi

Exposició:
Retalls de Carnaval

XXXVIII Marató de l’Ou

Comença el Carnaval, i el Pau Pi
ens convida a viure’l, a recuperar
el carrer, la gresca, i la festa!
Mascaretes fora... o no!!
Comença el Carnaval, amb el Pau Pi
i la música de la Xaranga Bsumeta!
Amb la col·laboració:
Germandat Pau Pi

Vine a la Casa dels Gegants a
conèixer la història del Pau Pi i
d’altres personatges i històries
del nostre Carnaval!
Horaris:
De dimarts a divendres :
10 h -14 h // 17 h - 20 h
Dissabtes:
11 h -13 h // 17 h - 20 h
Diumenges i festius:
11 h -13.30 h
Amb la col·laboració:
Germandat Pau Pi

Torna la Marató de l’Ou al carrer!
Després de la marató virtual de
l’any passat, recuperem el carrer
en una de les competicions
carnavalescoesportives més
clàssiques del Carnaval lleidatà.
Ho organitza:
Col·lectiu cultural Cappont
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Dissabte, 26 de febrer
17 h - Esplanada dels Camps Elisis
Concentració de les
carrosses i comparses
participants a la Rua.

18 h - Des del carrer Santa Cecília
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Disfresses, carrosses i comparses
omplen la rua de ritme, música i
color!
17.45 h - Av. de les Garrigues /
c. Santa Cecília
Lectura solemne del pregó
de Carnaval a càrrec de Sa
Majestat Pau Pi
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Gran Rua de Carnaval

C. SANTA CECÍLIA

AV. GARRIGUES

Recorregut de la Rua: c. Santa
Cecília, av. de les Garrigues,
Pont Vell, rbla. Francesc Macià,
rbla. Ferran, fins a la pl. Ramon
Berenguer IV. En aquesta plaça
girarà i retornarà altre cop per
rbla. Ferran, rbla. Francesc Macià
i Pont Vell en direcció als Camps
Elisis, on es donarà per
finalitzada la Rua.
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Diumenge, 27 de febrer
11 h - Plaça Sant Josep
(església de Sant Llorenç)
Concentració i exposició
dels vehicles de la Cursa
de Llits
Ho coordina: Castellers de Lleida
11.30 h - Plaça Sant Joan
Espectacle d’animació:
Pell de Gallina, amb Sac
Espectacles.
Emociona’t, sent, canta, balla i deixa
que se’t posi la pell de gallina!

12 h - Des de l’església de
Sant Llorenç fins a la plaça
de Sant Joan
Cursa de Llits
El diumenge al matí, no cal
aixecar-se del llit, tant sols cal
sortir al carrer i córrer!
Els guanyadors seran premiats
amb un viatge per a 4
persones, gentilesa d’Azul
Marino Viatges.
Recorregut: pl. de Sant Josep,
c. dels Descalços i Lluís Besa,
pl. de Sant Antoni Maria Claret,

c. de la Palma, c. de l’Almodí
Vell, pl. de la Catedral,
c. de la Vila de Foix, av. de
Blondel, pati de les Comèdies,
c. Major, pl. de la Paeria i
pl. de Sant Joan.
Ho coordina: Castellers de Lleida
13 h - Plaça Sant Joan
Ball de Vermut amb
l’orquestra Banda Sonora
Durant el Ball, es farà l’entrega
dels premis de la Cursa de Llits.
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Dimecres, 2 de març

Dissabte, 5 de març
Recorregut: pl. de la Sal,
pl. Sant Joan i Paeria, c. Major,
c. Almodí Vell, c. la Palma,
c. les Monges, c. Joglar Segalà,
pl. l’Ereta, fins al davant de la
Llar de Jubillats.

A partir de les 16 h

Concentració del seguici funerari
per acompanyar les despulles del
Pau Pi.

Ho organitza: Germandat Pau Pi

Ho organitza:
Col·lectiu Bordeta.net

19.30 h - Enterro de la Sardina

21 h - Av. Alacant - baixos de
la Casa de Andalucía

19 h - Cruïlla del carrer Carme
amb el carrer Magdalena
Vetlla de les Despulles
del Pau Pi

Seguici fúnebre del Pau Pi,
acompanyat amb les músiques
de la Ilerband, les plorones, els
amics i sobretot les amigues, la
família i la parentela pròpia i
llunyana, i també tots aquells qui
us vulgueu apuntar.

Sardinada Popular
Gratuït (fins a esgotar existències)
Ho organitza:
Casa de Andalucía

Carnaval de la Bordeta
Tota la informació a:
www.bordeta.net
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