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SANT ANASTASI

FESTA MAJOR DE LLEIDA
Lleida es disposa a viure la Festa Major de Maig i convida tothom a ser partícip d’una celebració creada des de
la ciutadania i per a la ciutadania. L’essència de la festa
que ens disposem a compartir és el sentit cívic, el compromís amb les tradicions així com la voluntat de seguir
endavant en la construcció i en la cohesió de Lleida sobre la base dels símbols culturals col·lectius.
A aquesta simbologia, enguany sumem l’art de Perico
Pastor que, amb el seu traç i colors inconfusibles, ens
brinda l’excel·lent imatge del cartell de la Festa Major del
2015, una edició que escamparà la seva alegria i creativitat pels diferents barris de la ciutat.
Els símbols compartits representen el cor i la sensibilitat de la ciutat, perquè en ells hi conflueix l’emotivitat
col·lectiva. Lleida compta amb grans símbols com la Seu
Vella i el riu Segre, que tenen al seu costat la cultura popular i tradicional que la ciutadania ha forjat amb el pas
dels segles, lo Marraco, els gegants i tots els personatges que formen part del seguici de les festes.
La Paeria va crear fa just un any la Casa dels Gegants
com a museu de cultura popular i tradicional amb
l’objectiu de preservar i posar en valor aquest patrimoni
comú. D’acord amb això, enguany commemorem el vintè aniversari dels Castellers de Lleida i els 175 anys dels
Gegants Romans, dels quals mostrem la seva restauració per la Festa Major.
Les Firetes també són part de l’imaginari col·lectiu de les
nostres festes. Enguany estrenen ubicació a Copa d’Or,
en un espai ben comunicat i d’accés còmode que estic
segur que agradarà a tothom. En tot cas, l’espai dedicat

a les firetes sempre ha assenyalat una àrea d’expansió
de Lleida. Van estar al passeig de Boters, però jo les recordo a l’avinguda del Segre, a Alcalde Areny, a Fleming,
als Camps Elisis i ara les veurem a Copa d’Or.
El 7 de maig, la tronada i la sortida del Pregó des de la
Paeria assenyalen l’inici de la festa. Al llarg dels cinc dies
de celebració s’aniran succeint, entre molts altres actes,
el lliurament de les plaques i medalles en reconeixement
a la tasca de persones i institucions, el Pregó, la Missa,
la Processó i l’Ofrena a Sant Anastasi, els castells, les
sardanes, la Batalla de les Flors, el Parc dels Somriures i
infinitat de cites esportives i d’actes socials.
La música és una part fonamental de la Festa Major.
Band of Friends, Lax’n Busto, els Catarres, Marlango,
Mishima, Anni B Sweet i els lleidatans Spring Riot,
Wednesday Lips i Pull My Strings, entre molts d’altres,
animaran les revetlles. També vull destacar molt especialment el recital de Joan Manuel Serrat els dies de
post-festa, el 14 de maig, que celebrarà a La Llotja els
seus 50 anys de cançons, tot un esdeveniment per a
moltes generacions de catalans.
La Festa comença. Us convido a formar part d’aquesta
gran celebració que converteix la ciutat en un escenari de civisme i de convivència al carrer, on gaudir
col·lectivament de la nostra producció artística, cultural
i festiva i, sobretot, de l’emotivitat purament lleidatana
que ens desperten els símbols que tots compartim.
Àngel Ros Domingo
Paer en cap
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DEL CARTELL...

FESTA MAJOR DE LLEIDA 2015
Quant a l’explicació del cartell, el punt de partida sempre ha estat recrear la Seu Vella com a símbol,
en aquest cas acompanyada d’una base de fruiters en flor, basada en una imatge de Turisme de
Lleida i amb la silueta del pont nou i una ratlla blava al peu del cartell que representa el Segre.
Perico Pastor

DE L’AUTOR... www.perico.net
PERICO PASTOR (LA SEU D’URGELL, 1953)

Perico Pastor (La Seu d’Urgell, 1953) ha publicat les seves
il·lustracions a The New York Times, International Herald Tribune, Avui, El Segre, EÑE, El País, i el Periódico i, actualment,
fa la portada de DINERO i una columna sobre art al Cultures,
ambdós a La Vanguardia.
També ha il·lustrat el llibre de receptes de Xavier Sagristà Entre Mar i Muntanya i diversos llibres infantils –C…el pequeño
cuento, El árbol de narices (ambdós escrits per José Antonio
Millán) i Amigos (de Loles Durán, premi Santa Maria 1996).
El 2007 va il·lustrar, amb més de mil dibuixos, La Bíblia, per
encàrrec d’Enciclopèdia Catalana, recentment exhibit a La Pedrera de Barcelona.
Ha exposat els seus quadres a galeries d’arreu del món. Viu
a Barcelona.
Exposicions individuals a Nova York, Cadaqués, Barcelona,
Madrid, La Seu d’Urgell, Granada, París, Sevilla, Tòquio, Olot,
Miami, Santander, Cambrils i Múrcia.

També ha participat en nombroses exposicions col·lectives,
com Artistes de Ponent, Supermerc’Art, Catalonia - New York i
ha participat en performances amb Cesc Gelabert a Nova York .
Si voleu conèixer millor la seva obra visiteu el seu web, www.
perico.net.
Les seves obres estan dipositades als següents museus i
institucions:
Caixa de Barcelona (3r Accèssit Biennal 1984).
Col·lecció Testimoni Fundació Caixa de Pensions, Barcelona.
Banc de Sabadell.
Ajuntament de Barcelona.
Ministeri de Justícia, Madrid.
Marimura Art Museum, Tòquio (Japó).
S.S.A.A.I.I. Takamaro Princes Collection.
Col·lecció Banc d’Espanya.
Museu d’Art Jaume Morera, Lleida.
Comitè Olímpic Espanyol.
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Dimecres 6 de maig

18 h. Pl. Bores
Vine a rebre els Gegants Romans

Dijous 7 de maig

CARRILET de la Festa Major
Escoles bressol municipals:
9.15 h. La Mitjana / 10.30 h. Secà de
Sant Pere / 15 h. Balàfia
D’11-18.30 h i de 22.30 h- 04 h. Facultat ETSEA (Agrònoms)
30è aniversari Agrònoms de Ferro
17 h. Camps Elisis. Pavelló número 3
Ball per a la Gent Gran amb Swing Latino
17-19 h. Pl. Sant Llorenç
Conta contes dirigit a infants de 3 a 8 anys
17.30 a 18 h. Biblioteca de Pardinyes
L’hora del conte. Entrada lliure
18 h. Espai Orfeó
Joc intergeneracional per a tota la família Connexió 0.99
18.30 h. Pl. Paeria
Tronada i Pregó
Des de la canalització del riu, tronada que
dóna inici a la Festa Major, a càrrec de la
Pirotècnia Catalana. Tot seguit, Cercavila
del Pregó
20.15 h. Pl. Paeria
Ballada de Sardanes de la Festa Major
Amb la Cobla Municipal de Lleida
20.30 h. Auditori Municipal Enric Granados
Montsec: de pedres i altres viatges esterrians
David Esterri i LleidArt Ensemble
21 h.Teatre Municipal de l’Escorxador
Indomador, Animal Religion

22 h. Cafè del Teatre
MÚSICS JAM. Convidat: Javier Juanco
(Guitarra)

Del 7 a l‘11 de maig

Vermuts i menús de Festa Major
Consulteu pàgina .. (anunci vermut)

Divendres 8 de maig

CARRILET de la Festa Major
Escoles bressol municipals:
9.30 h. Bordeta - pavelló / 11 h. Centre
històric
18.45 h. Pl. Paeria
Concert de Festa Major de la Banda Municipal de Lleida
19 h. Parc Científic de Gardeny
Celebració del 10è aniversari del Parc
Científic i Tecnològic Agroalimentari de
Lleida
Concert a càrrec de l’Orquestra Simfònica L’Intèrpret
19 h. Pl. Ricard Viñes
Concert de la Rondalla Gent Grant (Llar
de Bonaire)
19 h. Des del Local de Castellers de
Lleida (c. Nou, 1) fins a les Barraques
de La Sirollada
Correbars amb La Sirollada
20 h. Saló de Plens del Palau de la Paeria
Pregó Oficial de la Festa Major
20 h. Pl. Sant Joan
Ball folklòric amb la Casa de Andalucía
21 h. Pl. Sant Joan
Ball folklòric amb la Casa de Aragón
21 h. Teatre de la Llotja
Lari-Poppins, Mag Lari
21 h. Auditori Municipal Enric Granados
Recordando a Nino Bravo

22.30 h. Cafè del Teatre
El fill del mestre
22 h. Canalització del riu
Castell de Focs amb la Pirotècnia Igual
REVETLLA
Camps Elisis
Escenari Glorieta
23 h. Steinbock (1er premi Pepe Marín
Rock 2014)
00 h. Band of Friends
02.15 h. Angelus Apatrida
Escenari Central - Nit Ponent Roots
23 h. Ponent Roots selectors
00 h. Ring Ding
01.15 h. Ponent Roots selectors
01.45 h. Bitty MacLean
03 h. Ponent Roots selectors
Escenari Pavelló
La Nit de la Ràdio. Els 40 principals
Lleida presenten en concert:
23 h. Spring Riot
00 h. Búhos
02.15 h. Lax’n’Busto
Escenari #festeslleida
23 h. Koers (1er. Premi mostra Directe’15)
00 h. Aspencat
01.30 h. Boikot
03 h. La Gossa Sorda
La carpa Backstage
23 h. Festa amb Dj’s residents
Ho organitza: Backstage
La Carpa - La Nit Alternativa
23-00.30 h. Elekbass (3er classificat 10è
Concurs Dj’s Ciutat de Lleida)
00.30-02 h. Fluid dj (am+)
02.30-04.30 h. Dj Nito (am+, one club)
Ho organitza: Am+ i Reacciona!
23 h. La Boîte
Revolution to the dancing! Twerk vs
Dancehall
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Dissabte 9 de maig

11.30 h. Sortida des de l’Oficina de Tu- 18 h. Pl. Ricard Viñes
risme de Lleida (c. Major, 31)
Ball folklòric amb la Casa de ExtremaduLleida Modernista.100 anys de Moder- ra - Centro Extremeño
PARC DE SOMRIURES
nisme a Lleida. Visita guiada
Camps Elisis
De 18 h-21 h. Zona Barraques (Camps
Matí i tarda. Zona trenet
Jocs Gegants, taller de circ i maquillatge, 12 h. Corregidor Escofet (plaça IES Jo- Elisis)
Photocoll Reivindicatiu (Joves en Acció)
La Pantomima
sep Lladonosa)
12 h. Espai Esteve Cuito (amfiteatre)
Jam Dragon ST (Pallassos itinerant)
De 18-21 h. Pl. Sant Jordi
La caputxeta vermella (titelles), El Sidral
Mostra música bucs d’assaig El mercat (ac13 h. Escenari passarel·la
12 h. Pl. Sant Joan
tuació grups dels bucs d’assaig El Mercat)
Aprofita (animació), Sac Espectacles
6è Festival Planeta Bateria
17 h. Escenari passarel·la
De 19 h-21h. Zona Barraques (Camps
La princesa i el pèsol (conte), Festuc
12 h. Pl. Constitució
18 h. Espai Esteve Cuito (amfiteatre)
Rum Rum Trasto-Karts. Xip Xap (Pallas- Elisis)
El Gran Saqueig Pirata (La Sirollada)
The Incredible Box (teatre), Cia. La Tal
sos i vehicles itinerant)
19 h. Escenari passarel·la
19 h. Pl. Sant Joan
Uh! Quin cangueli (animació i titelles), De 12-14 h. Molí de Sant Anastasi
Xip Xap
Jornada de portes obertes al Molí de XXIè Festival Folklòric Internacional de
Lleida
20 h. Espai Esteve Cuito (amfiteatre)
Sant Anastasi
El conte del Marraco (conte), La Barrila
19 h. Pl. Ricard Viñes
De 12-22 h. Pl. Dipòsit
De 9-13 h. Centre d’Interprentació de Mostra de cervesa artesana i Festival Folk Ball folklòric amb el Centro Galego
la Mitjana
De 13.30-15 h. Damià Olivella
De 19-20 h. Pl. Blas Infante
Taller. Les flors ornamentals a l’hort
De 18.30-20 h. Lauzeta
Exhibició de balls llatins i rodes variades
De 20-21.30 h. Mid West
a càrrec de l´Escola de ball Amaball
De 9.30 h-13.30 h. Rambla Ferran (da- De 21.30-23 h. Morena
vant Audiència Provincial)
19 h. Pl. Joan XXIII
Escacs al carrer
De 16.30 a 18.30 h. Zona Barraques
Banda simfònica Unió musical de Lleida
(Camps Elisis)
(música de banda)
De 9-14 h.Teatre Municipal de l’Escorxador
Recerca del tresor (AE Alosa)
Vena jornada de biblioteques escolars de
19 h. Pl. Ereta
les comarques de Lleida
17 h. Sala Oh Yeah!
Atabalada infernal
L’ Alícia i el Pinotxo us esperen!
Joan Colomo
Recorregut: pl. Ereta, c. Cavallers i pl.
Dipòsit
De 9.30 h-19 h. Instal·lacions INEF (CaDe 17 a 20 h. Campament de La Canaparrella)
diense
19 h. Pl. Sant Pere
12a Prova del Circuit Català de BàdminJornada de portes obertes al campaCobla Municipal de Lleida (Sardanes)
ton (puntua per el ranking català)
ment de La Canadiense
De 10-19 h. Camps Elisis-Caseta de Fusta
De 17 h a 19 h. Marge esquerre del
Mostra i taller de Bonsais
riu, prop de la passarel·la dels Camps
Elisis
10 h. Seu del Cercle de Belles Arts (c.
Guarrinkama (Lo Manaix)
Major 24, 1r 2a)
XLVIIè Concurs de pintura ràpida
18 h. Campament de La Canadiense
De 10-14h. Campament de La Canadiense Visita temàtica El Dr. Pearson

Jornada de portes obertes al campa18 h. Seu Vella/ Castell del Rei
ment de La Canadiense
Brindem pel rei que té Lleida. Jaume I
D’11-14.30 h. Pl. Paeria fins pl. de l’Ereta (1214-1276)
Cercavila, vermut popular, pregó i Jam
18 h. Centre de Cultura Popular i traSession
dicional de Lleida (c. Sant Martí s/n.
Baixos església de Sant Martí)
D’11-20 h. Pati de les Comèdies
Mercat d’art i Fira Internacional de pin- Taller d’introducció al ball folk Occità a
càrrec de Mirabèl
tura i dibuix

19.30 h. Pl. Magnòlies
La Ke t’Anima Banda (música de banda)
20 h. Pl. Ricard Viñes
Ball folklòric amb la Casa de Castilla y León
20.30 h. Auditori Municipal Enric Granados
Pop Rock Memories
Veus.kat
20 h. Cantonada del c. de les Monges
amb el c. de la Palma
Correfoc Infantil
21 h. Des del Pla de l’Aigua
Correfoc amb els Diables de Lleida, els
Diables Cagarrieres de Cambrils i Les
Bruixes del Nord de Sabadell
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22 h. Teatre de la Llotja
La extraña pareja, Joan Pera i Antonio
Dechent
22 h. Pl. Paeria
Ball i concert folk occità amb Mirabèl
22.30 h. La Boîte
Aluspear, Tribut a Bob Marley
NITS DE CONCERTS I REVETLLES
Camps Elisis
Revetlla de les Cases regionals de Lleida
Escenari Glorieta
L’Associació per l’oci nocturn de Lleida
(ACOLL) presenta:
23 h. Mildford Boys (2n premi concurs
de bandes Acoll)
00.15 h. Blaze 10 (1er Premi concurs de
bandes Acoll)
01.30 h. Canteca de Macao
03 h. Ninhodelosrecaos Dj + Dj Seerch
Escenari Central
23 h. Cadena 100 Lleida presenta La 100
en viu amb Pep Sala
00.15 h. Foo
01.15 h. Els Catarres
03 h. Oques Grasses
Escenari Pavelló
23 h. Manel Sanmartín Cambrils DEEP
00.15 h. Cycle
01.45 h. Mendetz
04 h. Lluís Ribalta
Escenari #festeslleida
23 h. Los Nimai
00.15 h. Itaca Band
02 h. Zoo
03 h. La Sra. Tomasa
Espai Backstage - La Nit de Lleida
De la unió d’onze locals d’oci nocturn de
Lleida neix Backstage
02 h. Lara Taylor
03.30 h. 2Maniaks dj’s
Ho organitza: Backstage
La Carpa - La Nit Alternativa
23-00.30 h. Unblond (2n Classificat 10è
Concurs Dj´s Ciutat de Lleida)
00.30 - 02 h. Toni +(Masdeltechno)
02-03.30 h. Manuel Rey (guanyador
10è Concurs Dj´s Ciutat de Lleida)
03.30-05 h. Wilson Bday Set (Am+)
Ho organitza: Am+ i Reacciona!

00 h. Cotton
Club Sound 1990-2015
Tony Verdi / Jordy Club
Ho organitza: Cotton

Diumenge 10 de maig
PARC DE SOMRIURES
Camps Elisis
Matí i tarda. Zona trenet
Jocs, Festa i Fusta
Matí i tarda. Passeig central
El Carrilet de la Festa Major i Airman, Fat
Revolution
11 h. Espai Esteve Cuito (amfiteatre)
Petit elefant (titelles), Centre de titelles
12 h. Escenari glorieta
L’Impostor (musical), Espectacle del Club
Banyetes (música)
13 h. Escenari passarel·la
Propers (clown), Fadunito
18 h. Espai Esteve Cuito (amfiteatre)
El gripau blau Miauuu!! (clown), Jaume
Jové
19 h. Escenari passarel·la
¡k-bar-air! (acrobàcia aèria) Trapetelando
20 h. Espai Esteve Cuito (amfiteatre)
El conte del Marraco (conte), La Barrila

De 10.30-13.30 h. Auditori Municipal
Enric Granados
Jornada de Portes Obertes a les restes
romanes de l’Auditori
De 10-13 h. Arborètum-Jardí Botànic
de Lleida Dr. Pius Font i Quer
Jornada de Portes Obertes a l’Arborètum
amb motiu de la Festa Major de Lleida
De 10-14 h. Pl. Sant Francesc
6ena trobada de Plaques de Cava de la
Festa Major
De 10-14 h. Av. Jaume II (entre el pont
Vell i la pl. Blas Infante).
Parc Infantil patrocinat per Onda Cero
De 10-14 h. Hípica Terra Ferma, partida de Grealó, 45 (Lleida)
Concurs de salts d’obstacles
Entrada lliure per a tots els visitants
De 10.30-13.30 h. Auditori Municipal
Enric Granados
Jornada de Portes Obertes a les restes
romanes de l’Auditori
Entrada lliure

9 h. Sortida des del local de Castellers
de Lleida (c. Nou, 1-17)
Matinades castelleres

10.30 h. Pl. Blas Infante
XXXIIena Trobada Gegantera 175è aniversari Gegants Romans. Plantada

De 9 h-13 h. Av. Francesc Macià
XIIè Concurs exposició Ornitològic a votació popular

D’11-12 h. Pl. Sant Joan
Exhibició Taekwondo infantil i adult Ciutat de Lleida

De 9.30 h - 12 h. Club Tir Olímpic Lleida (Carretera Nacional II, direcció Saragossa - Falda de Gardeny)
Tirada de Festa Major

D’11h-12h. Des de l’estàtua d’Indíbil
i Mandoni fins a la Zona Barraques
(Camps Elisis)
Cercavila (Bastoners)

De 9.30 - 13.30 h. Seu Vella
Torneig d’escacs

D’11-14 h. Zona verda de la canalització esquerra del riu (vora la passarel·la
del Liceu Escolar).
Rugbi de Festa Major

10 h. Centre BTT Lleida (av. Tortosa, 88)
Sortida familiar i recorreguts per Lleida
en BTT
De 10-14 h. Entre les comportes i el
Pont Vell
Bateig de Piragüisme al riu Segre

A les 11 h, 12 h i 13 h.
Jornada de Portes Obertes al Parc
Científic i Tecnològic Agroalimentari de
Lleida amb motiu de la Festa Major de
Lleida
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D’11-14 h. Plaça Galícia
La Pantomima (Jocs Gegants i Tallers de
circ i maquillatge)

De 12 - 14 h. Dipòsit del Pla de l’Aigua
Jornada de portes obertes al Dipòsit del
Pla de l’Aigua

11.30 h. Des de Pl. Blas Infante
XXXIIena Trobada Gegantera 175è aniversari Gegants Romans. Cercavila

De 16 - 20 h. Arborètum-Jardí Botànic
de Lleida Dr. Pius Font i Quer
Jornada de Portes Obertes a l’Arborètum
amb motiu de la Festa Major de Lleida

D’11-20 h. Pati de les Comèdies
Mercat d’art i Fira Internacional de pintura i dibuix
La Carpa de la Festa Major - Camps
Elisis
Vermut torero
De 12.30-14 h. Green Zola (concert)
14 h. Alex Gasulla (dj)
De 12-14 h. Zona Barraques (Camps
Elisis)
Vermut amb concurs de xerricaire i batalla de glossa, poesia, versos i ritmes
(SEPC)
12.30 h. Pl. Sant Joan
XXXIIena Trobada Gegantera 175è aniversari Gegants Romans. Balls dels Gegants
12 h. Zona Barraques (Camps Elisis)
Taller de grafittis (Arran)
A les 12, 17 i 19.30 h. Teatre de la Llotja
La búsqueda del tesoro, Peppa Pig
12 h. Pl. Paeria
Diada Castellera de la Festa Major
Colla Vella Xiquets de Valls, Castellers
de Sabadell i Castellers de Lleida
12 h. Pl. de la Llotja
67è Concurs de Lleida. Campionat Sardanista de Catalunya i Campionat de la
Terra Ferma amb la Cobla Jovenívola
d’Agramunt
12 h. Pl. Pau Casals
Quartet Teixidor (concert de corda)
12 h. Castell del Rei
Festa al voltant del conte Enigmes impossibles del Castell del Rei

De 16.30 - 19.30 h. Av. Jaume II (entre
el Pont Vell i la pl. Blas Infante)
Parc Infantil patrocinat per Onda Cero
17 h. Pavelló Blau de la Fira
Escalabirres (Casal)
18 h. Pl. Paeria
Dansa Catalana
De 18-19.30 h. Zona Barraques (Camps
Elisis)
Taller de creació de Tam-Tams amb material reciclat (Ndiatiguia)
De 18-21 h. Zona Barraques (Camps
Elisis)
Photocall Reivindicatiu (Joves en Acció)
De 18-20.30 h. Corregidor Escofet (pl.
IES Josep Lladonosa)
La Pantomima (Jocs Gegants i Tallers de
circ i maquillatge)
19 h. Pl. Sant Joan
Ball de Festa Major amb l’Orquestra Internacional Selvatana
19 h. Plaça Sant Pere
Una de Pirates, El Sidral (animació)
19 h. Plaça de la constitució
Ilerband (música de banda)
19 h. Auditori Municipal Enric Granados
L’ombra del capvespre...
Jove Orquestra de Ponent
19 h. Zona Barraques (Camps Elisis)
Enfarinada (La Sirollada)

19.30 h. Pati de les Comèdies/av. Blondel
Ballem en català!
19.30 h Cafè del Teatre
Möndo Loco
20 h. Parc de les vies
Ilerband (música de banda)
20 h. Pl. Paeria
Ballada de Sardanes de la Festa Major
Amb la Cobla Jovenívola d’Agramunt
21 h. Zona Barraques (Camps Elisis)
Karaoke (Gili)
NITS DE CONCERTS I REVETLLES
Camps Elisis
Revetlla de les entitats de cultura popular de Lleida
Escenari Glorieta
23 h. Wednesday Lips
00.15 h. Anni B Sweet
02 h. Mi Capitán
03 h. MusicSketches
Escenari Central
23 h. Marlango
00.45 h Pull My Strings
02 h. Mishima
03 h. De Noche
Escenari Pavelló
23 h. Odin Borlansa
00.15 h. Mala Rodríguez
02 h. Scar
03 h. Sho Hai
Escenari #festeslleida
22.30 h. Mr. Jones
23.45 h. The Brew
01.30 h. Berri Txarrak
03 h. Talco
Espai Backstage - La Nit de Lleida
00 h. Festa Flaix amb el Dj Sergi Domene
Ho organitza: Backstage
La Carpa - La Nit Alternativa
De 23-00.30 h. Danielle Jonn
De 00.30-02 h. Blood Brothers
De 02-03.30 h. Neurocom / Madberlin
De 03.30-05 h. Special Guest / convidat especial cloenda La Carpa
Ho organitza: Am+ i Reacciona!
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PROGRAMA RESUM FESTA MAJOR DE LLEIDA
Dilluns 11 de maig

8 h. Pels carrers de la ciutat
Matinades
PARC DE SOMRIURES
Camps Elisis
Matí i tarda. Zona trenet
Els Amics d’en Crusó (jocs),
Tocs de Fusta
11 h. Escenari passarel·la
Somnis d’Alícia (conte rodat), Teatre Nu
12 h. Espai Esteve Cuito (amfiteatre)
Kissu (titelles), Centre de titelles
12 h. Passeig central
Percusionante, La Banda del Surdo
13 h. Escenari passarel·la
Una de pirates (animació), El Sidral
17 h. Escenari passarel·la
El gat amb botes (teatre), Campi qui Pugui
19 h. Escenari passarel·la
La Festa salada (animació),
Encara Farem Salat
20 h. Espai Esteve Cuito (amfiteatre)
El conte del Marraco (conte), La Barrila
De 10 - 15 h. Turó de la Seu Vella
Festa Major a Lleida. Entrada gratuïta a
la Seu Vella i al Castell del Rei
De 10 - 13.30 h
Portes ofertes al Castell Templer de
Gardeny
De 10 - 14 h i 16-20 h. Club Billar Lleida
(Av. Navarra s/n)
Jornada de portes obertes

11 h. Diferents places
Matinals del seguici
11 h. Des del pati de les Comèdies
Ball de Cavallets
11.15 h.
Itinerants per l’eix comercial:
Des del c. Magdalena
Ball de Bastons del Centre cultural
lleidatà de dansaires
Des de la pl. Sant Francesc
Bastoners del Pla de l’Aigua
Des del Peu del Romeu
Ball de Moros i Cristians
11.30 h. c. Vila de Foix
Ballades dels Gegants
11.45 h. Pati de les Comèdies
Capgrossos de Lleida
12 h. Des de la Catedral
Sortida de la Colla Infantil dels Diables
de Lleida i del Ball de Diables de Lleida
12.15 h. Pl. Sant Joan
Ball de Diables de Lleida
11 h. Museu de l’Automoció Roda Roda
Passejada de Festa Major dels cotxes
clàssics
Recorregut: c. Santa Cecília, av. Garrigues, pont Vell, av. Francesc Macià, rbla.
Ferran, pl. Ramon Berenguer, c. Príncep
de Viana, av. Prat de la Riba, pl. Ricard
Viñes, c. Balmes, rbla. d’Aragó, av. Catalunya, av. Madrid, av. Blondel i av. Francesc Macià

10.30 h. De la pl. Paeria a la Catedral
Anada a ofici

11.30-13.30 h. Av. Francesc Macià
Mostra de cotxes clàssics
Ho organitza: Club de Vehicles Històrics
de Lleida

D’11 - 14 h. Pl. Magnòlies
Festa i fusta (Jocs de fusta interactius)

12.15 h. Catedral
Sortida de Sant Anastasi i Processó

11 h. Catedral
Ofici solemne en honor a sant Anastasi

12.45 h. Pl. Sant Joan
Ofrena de flors

18 h. Rbla. Ferran
Batalla de Flors
18 h. Pati de les comèdies
Mostra de balls tradicional de Bolívia,
Camerun, Senegal i Equador
18.30 h. Nau central de la Seu Vella
La música des del segle IX al XXI a càrrec de: Schola Cantorum de Lleida, de
l’Ateneu Popular de Ponent i Cor de Cambra Joliu, de Lleida
De 18 - 20.30 h. Pl. Joan XXIII
Festa i fusta (Jocs de fusta interactius)
19 h. Teatre de La Llotja
Dancescape presenta Sinergia
19 h. Auditori Municipal Enric Granados
Concert de Sardanes i Música
Gira Gira, actuacions de la Bellpuig Cobla i el grup d’animació Polcasol3
19.30 h. Pl. Sant Joan
Cantada d’Havaneres amb els grups
Boira, Neus Mar i Pescadors de l’Escala
20 h. Turó de la Seu Vella
Visita nocturna guiada de Festa Major
22 h. Des de la passarel·la Liceu Escolar
Piromusical de la Festa Major
Per cloure la Festa Major de Lleida podreu gaudir d’un espectacle de música i
foc amb la pirotècnia Ricasa i l’empresa
lleidatana Sounder’s
Tot seguit
(Av. Blondel, davant de la Paeria)
Fi de festa amb les darreres ballades
dels Gegants i salutació del Marraco
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Foto: Jordi Rulló

PUBILLES FESTA MAJOR 2015
ORVEPARD
Sandra Checa Colomina

AV BALÀFIA
Raquel Martínez Trave

AV CAPPONT
Sara Queralt Soria

AV BUTSÈNIT
Judit Torrelles Pelegrí

AV PARTIDA CAPARRELLA
Blanca Colàs Torres

AV TORRES DE SANUI
Desiree Navarro Pau

AV JAUME I EL CONQUERIDOR
Mariona Genís Fernández

AV CAMÍ DE LA MARIOLA
Judit Saura Pifell

AV CAMÍ DE MONTCADA
Aurea Pascual Holgado

AV BORDETA
Iris Isús Parrilla

Pubilles / 13

1r premi. Fermina Salillas Guallarte
2n premi. Jorge Lázaro Alfonso

FOTOMAIG2015

14 / FotoMaig 2015

Un any més, FotoLlorens convoca, amb la col·laboració de l’Ajuntament de Lleida, el concurs
de fotografia FOTOMAIG’15.
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
1. FotoMaig és un certamen de fotografia que se celebrarà al
llarg del mes de maig de 2015.
2. El concurs és obert a la participació de tota la ciutadania
sense límit d’edat.
3. 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 FotoLlorens (c. Major, 78, en
horari comercial).
4. 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.
5. Un cop realitzades les imatges que opten al concurs, s’han
de lliurar els CD corresponents a la botiga de FotoLlorens,
data límit: 26 de juny de 2015.
6. A partir del 13 de juliol, es lliurarà a l’esmentada botiga
el CD a cada participant amb una còpia índex de les seves
fotografies.
7. Un jurat seleccionarà les cinquanta millors fotografies, entre

les quals s’escolliran les tres primeres classificades de FotoMaig 2015, 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.
8. Les imatges seleccionades s’exposaran a la Sala Municipal
de Sant Joan, del 23 setembre al 12 d’octubre de 2015, en
el marc de les Festes de la Tardor, amb horari de dimarts a
dissabte, de 18 a 20 h, i diumenges i festius de 12 a 14h.
La inauguració tindrà lloc el 23 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.
9. La Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Lleida es reserva el dret de tenir a disposició una còpia de cadascuna de les
cinquanta fotografies seleccionades per tal de fer-ne ús en les
seves eines de difusió. L’arxiu de les fotografies restarà a la
botiga FotoLlorens.
10. El fet de participar en el concurs comporta l’acceptació de
totes i cadascuna de les clàusules.

Albert Boloix Salvatella
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PLAQUES I MEDALLES
Àngel Ros i Domingo, Alcalde de Lleida, es complau a convidar-vos a l’acte oficial de la Festa Major
de Maig, que tindrà lloc al Saló de Sessions del Palau de la Paeria, el divendres 8 de maig a les 20 h.
Al llarg de l’acte tindrà lloc la proclamació de les pubilles, el lliurament de les plaques i medalles i el
pregó oficial de la Festa Major.

Plaques i medalles atorgades per la Paeria
1. Sr. Joan Rodés Reyes. Medalla a títol pòstum al mèrit cultural o artístic
2. Sr. Enric Pubill Parrano “Lo Parrano”. Medalla a títol pòstum al mèrit cultural o artístic
3. Sr. Jordi Antoni Montagut Aguilà. Medalla al mèrit cultural o artístic
4. Sr. Jaume Vilella Motlló. Medalla al mèrit cultural o artístic
5. Sr. Victor Pérez Pallarés. Medalla al mèrit cultural o artístic
6. Associació Hangar Magraners. Placa al mèrit cultural o artístic
7. Escola Camps Elisis. Placa al mèrit educatiu o pedagògic
8. Institut Escola d’Hoteleria i Turisme de Lleida. Placa al mèrit educatiu o pedagògic
9. Escola Esperança. Placa al mèrit educatiu o pedagògic
10. Entitat Garba Espiga. Placa al mèrit educatiu o pedagògic
11. Escola Pardinyes. Placa al mèrit educatiu o pedagògic
12. Col·legi Sant Jaume. Placa al mèrit educatiu o pedagògic
13. Escola Municipal de Música de Lleida. Placa al mèrit educatiu o pedagògic
14. Sr. Sebastià Gertrúdix Romero de Ávila. Medalla al mèrit educatiu o pedagògic
15. Sr. Francesc Mayós Servet. Medalla al mèrit educatiu o pedagògic
16. Institució de Ponent per a la Conservació i l’Estudi de l’Entorn Natural (IPCENA). Placa al mèrit educatiu o pedagògic
17. Club de tir amb arc Pardinyes. Placa al mèrit esportiu
18. Associació lleidatana d’handbol. Placa al mèrit esportiu
19. Club ciclista Pardinyes. Placa al mèrit esportiu
20. Club esport ciclista de Lleida. Placa al mèrit esportiu
21. Estudi de la partida de la Caparrella. Placa a la solidaritat
22. CCOO-Comissions Obreres de Catalunya, Terres de Lleida, amb motiu del 50 aniversari de la fundació del Sindicat.
Placa a la solidaritat
23. Associació de veïns de Ciutat Jardí - Les Valls. Placa a la solidaritat
24. Jove Cambra Internacional de Lleida. Placa a la solidaritat
25. Sr. Jaume Millas Pérez. Medalla a la solidaritat
26. Pare Ramon Domènech i Castells. Medalla a la solidaritat
27. Ordre Mercedària de Lleida. Placa a la solidaritat
28. Lluís Rodríguez Herrero. Medalla a la solidaritat

PREGONER

Ramon Maria Puig i Andreu
- Barcelona, 1940.
- Formació professional al despatx d’en Federico Correa i Alfonso Milà.
- Component fins a l’any 1975 de l’estudi SDP (Sabater, Domènech, Puig).
- Associat amb Carles Sàez del 1988 al 1997
- Professor de Projectes en diversos períodes, a les Escoles
d’Arquitectura de Barcelona i a la Universitat Ramon Llull.
- Membre de la Comissió Provincial d’Urbanisme de Lleida,
primer, i de la seva Ponència Tècnica, després, ininterrompudament, des del 1974
- Membre de la Comissió Provincial de Patrimoni a Lleida, des
del 1982 al 1987
- Premio Nacional de Urbanismo, l’any 1985

- Autor del llibre Cases de Muntanya, (Gustavo Gili 1991)
- Publicació de l’obra de Ramon Maria Puig, dins de la col·lecció
Inventaris d’Arquitectura, (Col·legi d’Arquitectes de Lleida, 2004).
La major part del seu treball professional està radicat a les
terres de Lleida, amb encàrrecs especialment d’obra pública
(equipaments, planejament i urbanització) i també d’alguna
d’obra privada (habitatges unifamiliars i promoció immobiliària). Dedicació particular a l’obra d’intervenció en el Patrimoni Històric i a la temàtica del planejament i arquitectura a
la muntanya. Ha guanyat el Premio Nacional de Urbanismo,
formant equip amb Amadó, Busquets, Domènech, Kinder i
Pou (1985) i diversos premis a la 1a Mostra d’Arquitectura de
les terres de Lleida. Finalista Premis FAD 2008 per l’exposició
Leandre Cristòfol: Peix damunt la platja.
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Il·lustració: Oriol Caminal
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Blanca Martínez Ribes
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GEGANTS

Fa poc més d’un any s’inaugurava la Casa dels Gegants, un espai per on han passat en aquest temps
17.900 visitants, que s’han pogut aproximar i conèixer la comparsa municipal dels gegants i la seva història, una història que enguany viu uns quants aniversaris rodons, centrats en dos pols, el 1995 i el 1840.
El 1995, sens dubte, suposà un any important per als gegants i per a la ciutat de Lleida, amb l’arribada
dels Gegants Faraons, la celebració de l’àmbit de gegants del II Congrés de Cultura Popular i Tradicional
Catalana i la celebració de la ciutat gegantera.
Gegants Faraons
“Faraons” o “egipcis”
Data estrena: 10 de maig de 1995
Constructor: Agustí Serrano i Víctor Echarri (taller
El Ingenio)
Aquests dos gegants es van fer amb la intenció
de recuperar els gegants faraons que Lleida havia tingut entre 1906 i 1924. Inicialment el gegant
portava barba, però en la darrera restauració fou
retirada, ja que es va considerar que la figura
guanyava en estètica i caracterització.
Els faraons arribaren a Lleida, enmig d’una gran
expectativa. Entraren baixant per les escales mecàniques de la plaça Sant Joan, on foren rebuts
per una gran quantitat de nens i nenes que hi
donaren la benvinguda. Els gegants completaven
d’aquesta manera la comparseria municipal, ja
que altres figures que s’havien fet abans o després, no han aconseguit incorporar-se en el grup
geganter lleidatà.
Per celebrar aquest 20è aniversari dels Gegants
Faraons s’ha editat un punt de llibre de la Festa
Major i a la Trobada de Plaques de Cava, diumenge 10 de maig, també podreu adquirir les
dues plaques de cava dedicades als gegants Faraons.
El mateix 1995 es dugué a terme una sessió
del II Congrés de Cultura Popular i Tradicional Catalana, concretament la sessió dedicada
a Gegants i Nans, els dies 28 i 29 d’octubre del
1995, on es parlà i discutí sobre el món geganter, i s’apuntaren unes bases i idees que, en part,
s’estant revisitant en el Congrés Nacional de Gegants i Imatgeria Festiva que s’està duent a terme en l’actualitat i que ens portarà una sessió a
Lleida a finals d’any per parlar de bestiari singular.
Si retrocedim en el temps, un altre aniversari
rodó és el de la Geganta Reina, que arriba als 65
anys, però sens dubte, un dels grans aniversaris
d’enguany és el dels Gegants Romans.

Gegants Romans
Marc Antoni i Cleopatra
Data estrena: 24 de juny de 1840
Constructor: Ramon Corcelles (atribuït)
Aquest gegants han tingut quatre aparences diferents, primer, la
de turcs o moros, després, la de reis, posteriorment, la de faraons i
finalment, la de romans.
Enguany, els Gegants Romans arriben als 175 anys, aquest és,
doncs, motiu de celebració. Aprofitant l’aniversari, els Gegants han
passat pel taller de Joan Miró, on han estat restaurats de forma
integral, tant pel que fa a les diferents parts de l’estructura com
del vestuari. D’aquesta manera es clou el cicle de restauracions de
tota la comparsa dels gegants. Per la singularitat de les peces, s’ha
tingut una especial cura en el procés de restauració, que ha durat
dos anys. Un dels aspectes estudiats han estat els caps i la seva
conservació. Aquests, peces de fusta a diferència de la resta de
cossos, caps i mans dels gegants, s’han enviat a estudiar al Centre
de restauració de Béns mobles de Valldoreix i al CAEM, per tal de
mirar de determinar-ne l’estat i poder-ne observar aspectes que no
es poden veure a primera vista. Tot aquest treball, i al llarg d’aquest
any anirem duent a terme accions al voltant dels Gegants Romans,
es farà públic per fer-lo accessible a tothom.
L’arribada dels gegants s’esdevindrà el dimecres 6 de maig a
les 18 h a la Plaça Bores, on tothom és convidat a anar-los a rebre.
Allí hi descobrirem els nous vestits dels gegants, tot i que aquests
s’inspiren en els clàssics i, en general, podrem apreciar el nou estat, un cop restaurats. Des de la mateixa plaça Bores, començarà
una cercavila que recorrerà la pl. Bores, pont Vell, Arc del Pont, pl.
Paeria, c. Major, Pati de les Comèdies, c. Cavallers, c. Major fins a
la pl. Paeria.
També en el marc de la Festa Major, tindrem una trobada de gegants
força especial, ja que comptarem, a banda dels convidats habituals,
amb la presència de diferents grups de gegants centenaris o d’alta
vàlua, que vindran a Lleida a celebrar amb tots nosaltres aquest aniversari. Els Gegants, encapçalaran la trobada i al final ens delectaran
a tots amb les seves músiques i balls. Els Gegants convidats són:
Els Gegants de la Ciutat de Barcelona i els Capgrossos Macers,
els Gegants Vells de Tarragona, els Gegants de Reus, els Gegants
Grossos de Vilanova i la Geltrú, els Gegants i Nans de Montblanc i
els Gegants del Barri de la Closa de Montbrió del Camp.
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PARLEM
DE FESTA

SORTIDES DELS GEGANTS
Dimecres, 6 de maig
18 h. Pl. Bores
Vine a rebre els Gegants
Romans

Diumenge, 10 de maig
10.30 h. Pl. Blas Infante
XXXII Trobada Gegantera
175è aniversari Gegants
Romans. Plantada
11.30 h. Des de Pl. Blas
Infante
XXXII Trobada Gegantera
175è aniversari Gegants
Romans. Cercavila
12.30 h. Pl. Sant Joan
XXXII Trobada Gegantera
175è aniversari Gegants
Romans. Balls dels Gegants

La Casa dels Gegants i el Centre de Cultura Popular i Tradicional
de Lleida han coproduït el cicle Ballar el Moro, que comptarà
com a element central amb l’exposició Ballar el moro. Danses
festives de moros i cristians a la Mediterrània occidental que
es podrà visitar a la Casa dels Gegants del 5 al 31 de maig, i
que comptarà també amb dues conferències emmarcades en

Dijous, 7 de maig
18.30 h. Pl. Paeria
Pregó

Dilluns, 11 de maig
10.30 h. De la pl. Paeria a
la Catedral
Anada a ofici
11 h. Diferents places
Matinals del seguici
12.15 h. Catedral
Sortida de Sant Anastasi
i Processó
12.45 h. Pl. Sant Joan
Ofrena de flors
18 h. Rbla. Ferran
Batalla de Flors
Després del Piromusical
(av. Blondel, davant de la
Paeria)
Fi de festa amb les darreres ballades dels Gegants
i salutació del Marraco

el Parlem de Festa, sobre diferents aspectes de l’exposició.
Per altra banda, els dies de la Festa Major també es podrà
veure el Ball de Moros i Cristians, l’únic ball parlat de moros i cristians que actualment es representa a Catalunya. El
cap de setmana del 16 i 17 de maig, a més, podrem viure
la Festa de Moros i Cristians de Lleida.

Dimarts, 5 de maig

Dijous, 28 de maig

19 h Sala Alfred Perenya - Casa dels gegants
Parlem de Festa!
Ballar el moro. Danses festives de moros i cristians a la
Mediterrània occidental
Conferència càrrec de Raül Sanchis Francés, comissari de
l’exposició Ballar el Moro, un viatge a la història, la mítica i
el folklore que envolta l’univers festiu de moros i cristians.
Tot seguit, inauguració de l’exposició Ballar el Moro a la mateixa casa dels gegants.
Ho organitza: ACTP Aurembiaix i Centre de Cultura Popular i
Tradicional de Lleida.

19.30 h Sala Alfred Perenya - Casa dels gegants
Parlem de Festa!
La Morisca de Gerri de la Sal.
Com a cloenda del cicle al voltant de l’exposició Ballar
el moro, parlem sobre la Morisca de Gerri de la Sal amb
Josep Bochaca Romaguera i Mercè Caselles Rutllan, de
la Fundació Morisca de Gerri de la Sal, i Pep Coll, escriptor i autor del text de la llegenda que es representa
actualment.
Ho organitza: ACTP Aurembiaix i Centre de Cultura Popular i Tradicional de Lleida.
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BALLAR EL MORO

Danses festives de moros i cristians a la Mediterrània occidental

La Casa dels Gegants, amb la col·laboració del Centre de Cultura Popular i Tradicional de Lleida, acull aquest mes de maig
l’exposició Ballar el Moro. Danses festives de moros i cristians
a la Mediterrània occidental, on es recullen els rastres dels balls
festius d’arrel tradicional en què el moro fingit, contraposat o
no al cristià, representava –o representa encara– un paper rellevant. S’hi desenvolupa un recorregut iconogràfic, fotogràfic i
textual que, amb la dansa com a leitmotiv, il·lustra les múltiples
figures del moro festiu i dramàtic des de l’Edat Mitjana ençà i
d’arreu dels territoris de la Mediterrània occidental.
Actualment, més d’un miler de poblacions al món escenifiquen representacions festives protagonitzades per moros i
cristians. A mig camí entre la història i el mite, s’hi apleguen
un seguit de costums, de personatges i de significacions que
van molt més enllà de la confrontació entre dos bàndols antagònics. La dansa, la música i el fet dramàtic esdevenen els
elements comuns que giren al voltant d’una figura festiva ancestral, fruit de la cruïlla cultural mediterrània: el moro.
Des de fa segles, els territoris de parla catalana de la Mediterrània occidental són un dels centres neuràlgics en què la
imatge festiva del moro ha ballat de les maneres més variades. Avui dia, aquests balls encara hi perduren d’una manera
o d’una altra i recobren una renovada força en els límits de la
identitat i de la memòria perduda.
En la primera part de l’exposició s’analitza la diversitat formal i
geogràfica de les diferents celebracions i la interrelació entre els
aspectes folklòrics, mítics i històrics que hi ha darrere de la imatge del moro, així com l’imbricat corpus d’universos festius que hi
han intervingut al llarg dels segles i la important contribució que
la cultura andalusina exercí sobre les pràctiques festives cristianes durant la tardor medieval i el principi de l’època moderna.
La segona part introdueix nous enfocaments respecte dels

orígens de tres jocs o entremesos que, almenys des de
l’Edat Mitjana, s’escenifiquen als territoris de l’antiga Corona
d’Aragó i estan relacionats amb la figura del moro: els gegants, els cavallets i les naumàquies.
Finalment, trobem una anàlisi historiogràfica i etnogràfica
dels balls representats des del sud valencià fins als Pirineus i
des de les terres de Ponent a les Illes Balears.
Ballar el Moro. Danses festives de moros i cristians a la
Mediterània occidental
Producció:
Museu Etnològic de Barcelona i Associació Cultural Joan
Amades.
Hi col·labora:
Departament de Filologia Catalana de la URV, Diputació de
Tarragona i Cases de la Festa de l’Ajuntament de Barcelona.
Comissariat, investigació i textos:
Raül Sanchis Francés.
*Gràcies a la producció del grup de recerca internacional Literatura, Art
i Representació a la llarga Edat Mitjana (LAiREM) i al suport del grup de
recerca internacional Iconografia de la Dansa a l’Edat Mitjana (ICONODANSA-DANAEM) de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona, a partir
de juliol de 2015 aquesta exposició disposarà d’uns panells supletoris
amb les traduccions dels textos principals a l’anglès i al castellà.

Exposició:
Ballar el Moro. Danses festives de moros i cristians a la
Mediterània occidental
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.
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18 / Els
Gegants
Castellers de Lleida

3r premi: Joel Saiz Díaz

ELS CASTELLERS DE LLEIDA
Divendres, 8 de maig

Diumenge, 10 de maig

De 21 a 23 h.
Seu dels Castellers
(c. Nou, 1 - 17)
Assaig general dels
Castellers de Lleida

9 h.
Matinades dels Grallers dels Castellers de Lleida
11.30 h. De 21 a 23 h. Seu dels Castellers (c. Nou, 1 - 17)
Cercavila del local dels Castellers de Lleida fins a la pl. Paeria
12 h. Plaça Paeria
Diada Castellera
Colla Vella Xiquets de Valls, Castellers de Sabadell i Castellers
de Lleida

Els Castellers de Lleida 20è aniversari
Els Castellers de Lleida vam néixer el 16 de març del 1995 gràcies a una iniciativa de la Delegació de Cultura a Lleida i amb
l’estreta col·laboració de l’Associació de Veïns del Barri de Pardinyes (ORVEPARD). La primera actuació a la nostra plaça fou l’1
d’octubre del 1995 sota l’apadrinament dels Castellers de Cornellà i els Vailets de Gelida i la primera diada de la Colla, el 12 de
novembre del mateix any amb els Castellers de Mollet.
Des del 1998 la seu social de l’entitat està situada a l’antic Convent de Santa Clara (actualment al c. Nou 1-17 de Lleida).
Per realitzar els primers passos, la colla havia trobat el suport
d’ORVEPARD, que n’acollí els assajos castellers al casal social
de Pardinyes. També foren anys d’itinerància per diferents poliesportius com Cappont i l’Onze de setembre. El 1998 la Paeria cedí
l’antic Convent de Santa Clara, del qual se n’inaugurà una primera rehabilitació el 2011 i la finalització de tot el conjunt aquest
2015 (actualment al c.Nou 1-17 de Lleida). Les corals Shalom i
Sícoris tenen la seva seu ubicada en el mateix edifici.
La Colla desenvolupa la seva activitat durant tota la setmana.
Dilluns (de 20 a 21h.), dimarts (de 19.30 a 22 h) i divendres
(de 21 a 22 h.) es duen a terme els assaigs castellers, oberts
a tota la ciutadania. Els caps de setmana estan dedicats a les
actuacions castelleres i a altres activitats de lleure i celebracions de la Colla.
Des del moment de la seva fundació, els Castellers de Lleida
acollim tot tipus de persones i famílies sense tenir en compte
l’edat, el sexe, la professió, la religió, etc. Una colla castellera és
una entitat oberta, integradora, solidaria i transversal. Els valors
amb què treballem i vertebren un col·lectiu basat en una xarxa de solidaritats mútues. Per aquest motiu els castellers fem

pinya entre nosaltres i acollim tot aquell que vulgui esdevenir
casteller de Lleida o col·laborar amb la Colla. A més a més,
els Castellers de Lleida fem pinya amb la societat. Al llarg de
la nostra història hem establert diverses línies de col·laboració
amb altres entitats com el Banc dels Aliments, l’Associació Antisida de Lleida, el Banc de Sang, Down Lleida, entre d’altres,
implicant-nos activament en la dinamització social i cultural del
Centre Històric.
La tradició castellera a Lleida
Tot i que la ciutat de Lleida no ha tingut cap colla castellera
pròpia d’ençà el 1995, el fet casteller presenta els seus antecedents des del segle XVIII. El 1762, en la cerimònia de col·locació
de la primera pedra de la nova Catedral, una agrupació de Vall
de Valencians (la tradició antecessora dels castells) oferia les
seves danses i construccions humanes. Més endavant es va
formar a la ciutat un grup dansaire que va executar el ball de la
torre, possiblement precedent de la Moixiganga lleidatana, la
primera del Principat de Catalunya. El 1802 ja apareix documentada una construcció de sis pisos de la Moixiganga de Lleida
amb motiu de la visita del rei Carles IV. El 1828 la Moixiganga
va actuar davant Ferran VII i tot el seu seguici en la visita que el
monarca féu a la ciutat, i també en la visita d’Isabel II el 1860.
Al llarg del segle XX la tradició arribà a les comarques lleidatanes.
Hi ha constància d’un grup de ball de valencians a Arbeca (les
Garrigues) que va actuar fins el 1910. A més a més, hi ha testimonis fotogràfics d’aquest els anys 1925 i 1926. A Ivars d’Urgell
(el Pla d’Urgell) les construccions humanes arriben de la mà dels
falcons, que van actuar des del 1943 fins el 1958.

TRAJECTÒRIA
CASTELLERA
Algunes de les principals fites que hem assolit com a colla són:
1996
Agramunt (Festa Major): 4d7 - 1r castell
de 7 descarregat
1997
Agramunt (Festa Major): 4d7a, 5d7,
3d7ps
1998
XVII Concurs de Castells (Tarragona):
11a posició, empatats amb els Castellers
de Cornellà
1999
II Concurs de castells de vila Torredembarra: 2d7 - Descarreguen el seu primer
2de7. Guanyadors del Concurs

2000
IV diada de la Colla - Lleida: 4d8 c.
Primer castell d8 carregat.
XVIII Concurs de Castells de Tarragona.
14a posició
2001
On el 4 de 8?: 4d8 - 1r 4d8 descarregat
III Concurs de castells de Torredembarra.
Guanyadors
2002
XIX Concurs de Castells de Tarragona.
11a posició
2005
3d8. Primer 3d8

2008
Temporada: 4d8, el 3d8, el pilar de 6 i
aconseguint descarregar el primer castell
folrat: la torre de 8 amb folre.
La millor temporada fins al moment
XXII Concurs de Castells de Tarragona:
4d8, el 2d8f, el 3d8 i P6 c
Mataró: 3d8, el 2d8f i el 3d8, P7f c
Millor actuació de la història de la colla
2010
Diada de Tots Sants - Vilafranca del
Penedès: i3d9
2012
Temporada: 3d8, 4d8 i 2d8f. Consolidació de la tripleta de 8
Mataró: i3d9
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Un any més, diferents comparses i grups del Seguici festiu fan aquesta matinal per places i carrers
just abans de la processó de Sant Anastasi.

Dijous, 7 de maig

Dilluns, 11 de maig

18.30 h. Pl. Paeria
Pregó
Amb els Heralds i els
Signífers amb el Penó, el
Ball de Bastons del Centre
cultural lleidatà de dansaires,
el Ball de Moros i Cristians,
Bastoners del Pla de l’Aigua,
el Ball de Cavallets, els
Capgrossos, els Gegants de
la Paeria, les Trampes,
el Pregoner i el Marraco.

11 h. Diferents places
Matinals del Seguici
11 h. Des del pati de les Comèdies
Ball de Cavallets
11.15 h. Itinerants per l’eix comercial:
Des del c. Magdalena
Ball de Bastons del Centre cultural lleidatà de dansaires
Des de la pl. Sant Francesc
Bastoners del Pla de l’Aigua
Des del Peu del Romeu
Ball de Moros i Cristians

11.30 h. c. Vila de Foix
Ballades dels Gegants
11.45 h. Pati de les Comèdies
Capgrossos de Lleida.
12 h. Des de la Catedral
Sortida de la Colla Infantil dels Diables
de Lleida i del Ball de Diables de Lleida
12.15 h. Pl. Sant Joan
Ball de Diables de Lleida
12.15 h. Catedral
Sortida de sant Anastasi i processó
12.45 h. Pl. Sant Joan
Ballada conjunta en arribar Sant Anastasi
a la Plaça per a l’Ofrena de flors.

VI TROBADA D’INTERCANVI DE PLAQUES DE CAVA
Diumenge,
10 de maig
De 10 a 14 h. Pl. Sant Francesc

6ena trobada de Plaques de Cava de la Festa Major
Continuant la sèrie sobre els Gegants de Lleida, es podran adquirir les plaques dedicades als Gegants Faraons, en el seu
20è aniversari.

MUDA’T AMB
LA SAMARRETA
DE LA FESTA MAJOR
La samarreta, la podreu trobar a 10 €, a La Casa dels Gegants,
av. Blondel, 64 i Turisme de Lleida, c. Major, 31.
Més informació a www.facebook.com/mudatperfestamajor
#mudatperfestamajor

Marina Forga Torrelles

SEGUICI

Adrià Romero Garriga
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ESPURNES I FLAIXOS!

DIABLES I FOC

Aquest any, el Correfoc de Lleida arriba carregat d’espurnes i flaixos com mai, ja que, a banda
d’ampliar-ne el nombre de colles participants, els Diables de Lleida, els amfintrions de l’acte,
han convocat el Primer Concurs de Fotografia Diabòlica.

Així doncs, enguany, el Correfoc, com l’any passat, tindrà una
primera part dedicada als més petits i després una segona on
les colles grans i les bèsties participants ens envoltaran amb
les seves espurnes...
Els participants seran: Colla Infantil dels diables de Lleida,
Colla Infantil dels Diables Cagarrieres de Cambrils, Diables
de Lleida, Drac Carrincló, Marraquets, Diables Cagarrieres
de Cambrils, La Galera de la Colla de Diables Cagarrieres de
Cambrils, Les Bruixes del Nord de Sabadell i Gripau de les
Bruixes del Nord.
Recordeu que, a banda del correfoc, podreu trobar els diables
en les Matinals del seguici i la representació del Ball de diables del dia 11.
Diables de Lleida www.diablesdelleida.cat/
El Grup de Recerca de Cultura Popular de Ponent va néixer
l’any 1982, en un intent de potenciar la nostra cultura popular
i recuperar les nostres tradicions perdudes. En un moment
delicat per al nostre país vam intentar revifar les poques tradicions que es mantenien i recuperar de nou de les perdudes,
des d’una òptica seriosa i alhora lúdica.
El GRECPP és obert a tothom i segueix el camí gràcies a les
inquietuds comunes d’una colla de gent que de forma altruista fan país i s’ho passen bé. Actualment l’entitat està formada
per un centenar de persones, que participen de les diverses
seccions que el formen i que ens serveixen, amb les seves
diverses propostes, per autofinançar-nos.
Seccions del grup: Diables de Lleida, Ball de Diables de Lleida, Colla Infantil dels Diables de Lleida, Marraquets de Lleida,
Lo Drac Carrincló, Grallers de Lleida, Escola de grallers de
Lleida, FLIPA i Societat Carnavalesca Pau Pi.
Diables Cagarrieres www.cagarrieres.com/
https://www.facebook.com/diablescagarrieres
La primera constància a Cambrils sobre veïns que amenitzen
les festes amb el foc és al voltant dels anys 20. L’any 1985
neix el Grup de Diables del barri de l’Eixample, que vibrà sota

el foc durant una dècada aproximadament. L’any 2003, un
grup de joves, antics membres, decideixen recuperar aquest
element festiu batejant la nova colla amb el nom de Ball de
Diables de Cambrils “Els Cagarrieres”, malnom amb que els
habitants de poblacions veïnes anomenaven els cambrilencs.
Els diables llueixen el vestit tradicional del Baix Camp: pantalons i casaca de roba blanca i gruixuda amb motius decoratius
retallats en roba de color vermell, verd i negre.
El ball consisteix a caminar o saltar al ritme dels timbals (sense cap mena de coreografia) sota el foc de les carretilles, artificis pirotècnics consistents en uns coets sense canyes que
es col·loquen en un clau llarg a l’extrem d’una maça i que, un
cop encesos, produeixen, en girar, l’efecte de paraigua de foc.
Les Bruixes del Nord http://www.bruixesdelnord.org/
Les Bruixes del Nord som un grup de correfoc que vàrem néixer com un col·lectiu integrat en els seus inicis exclusivament
per dones amb molta il·lusió i ganes d’oferir espectacles de
foc. En aquest sentit, vàrem ser les pioneres a Catalunya però
no només com una versió femenina dels Diables sinó també
amb la decidida determinació d’impulsar esdeveniments de
caire solidari per causes justes i també amb la ferma voluntat
de participar i formar part de l’ampli ventall d’activitats que es
portessin a terme als diferents barris de la nostra ciutat.
La nostra colla es va formar gairebé espontàniament a partir
d’un grup de dones que formaven part de les Associacions
de veïns de Torreguitart i Ca n’Oriach i que sempre s’havien
mogut entre els Diables de Can Deu i el Drac de Sabadell. Van
tenir la idea de formar una colla de diables però només de
dones. Des dels inicis, han estat característiques identitàries
de les Bruixes del Nord la nostra vestimenta, força original i
de disseny i fabricació pròpies de la qual en destaquen les capes llargues, els inconfusibles barrets de cucurull típics de les
bruixes, les escombres com a maça i un maquillatge fantàstic
que sempre ha estat l’admiració de tothom qui participa dels
nostres espectacles.
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Dissabte, 9 de maig
19 h. Pl. Ereta
Atabalada infernal
Recorregut: pl. Ereta, c. Cavallers i pl. Dipòsit

Dijous, 7 de maig
18.30 h. Canalització del riu
Tronada a càrrec de la Pirotècnia Catalana que dóna
inici a la Festa Major

Divendres, 8 de maig
22 h. Canalització del riu
Castell de Focs amb la
Pirotècnia Igual

21 h. Des del Pla de l’aigua
Corrrefoc amb els Diables de Lleida, els Diables
Cagarrieres de Cambrils i Les Bruixes del Nord
de Sabadell.
Al seu pas per l’av. Blondel s’hi afegiran el Drac
Carrincló i els Marraquets de Lleida, la Galera de
la Colla de Diables Cagarrieres de Cambrils i el
Gripau de les Bruixes del Nord
Recorregut: pl. Gramàtics, c. Tallada, c. La Palma, pl. Sant Antoni Maria Claret, c. La Palma, c.
Almodí Vell, pl. Catedral, av. Blondel, fins arribar
a l’alçada de pl. Sant Francesc

José Luis de la Torre

20 h. Cantonada del c. Monges amb el c. Palma
Correfoc Infantil
Colla Infantil dels diables de Lleida i la Colla Infantil dels Diables Cagarrieres de Cambrils.
Recorregut: c. de les Monges, c. la Palma, c.
Caldereries, av. Blondel i final de trajecte davant
de la pl. Sant Francesc

Dilluns, 11 de maig
12 h. Des de la Catedral
Sortida de la Colla infantil
dels Diables de Lleida i del
Ball de Diables de Lleida
12.15 h. Plaça Sant Joan
Representació Ball de
Diables de Lleida

BASES DEL PRIMER CONCURS DE FOTOGRAFIA DIABÒLICA
Organitzat pels Diables de Lleida (GRECPP), es convoca el
Primer Concurs de Fotografia Diabòlica amb les següents
bases:
1. Podran participar en el concurs totes les persones que ho
desitgin, excepte membres de la Junta Directiva del GRECPP, que podran publicar imatges però aquestes no entraran
a concurs. Els participants hauran de ser seguidors del compte d’Instagram @Diablesdelleida.
2. El tema girarà al voltant dels actes que realitza Diables de
Lleida al llarg de la Festa Major de Lleida de 2015: correfoc
infantil, atabalada infernal, correfoc i ball de diables.
3. Les fotografies s’hauran de publicar a Instagram amb l’etiqueta
#FotografiaDiabòlicaLleida. L’últim dia que s’acceptaran fotografies és l’11 de maig de 2015.
4. S’admetran un màxim de tres fotografies per participant i
aquestes podran ser tant en blanc i negre com en color. En
cas que algú publiqui més de tres fotografies entraran a concurs les tres que s’hagin publicat abans.

5. No s’acceptaran collages que incloguin més d’una fotografia en una mateixa publicació.
6. La fotografia guanyadora serà la que tingui més likes el dia
13 de maig de 2015 a les 21 h. S’anunciarà el guanyador al
compte @DiablesDeLleida d’Instagram, així com en d’altres
comptes del grup en altres xarxes socials, com Facebook
o Twitter. En cas d’empat, els guanyadors, els decidirà la
Junta Directiva del GRECPP. Una mateixa persona no podrà
guanyar més d’un premi.
7. Els premis del concurs són els següents:
a. Primer premi: estància en una casa rural.
b. Segon premi: lot de productes de Diables de Lleida.
c. Tercer premi: lot de productes de Diables de Lleida.
8. El GRECPP podrà utilitzar les imatges guanyadores, tot
reconeixent-ne l’autoria de la fotografia i sense cap finalitat
comercial.
9. La participació en aquest concurs comporta l’acceptació
total d’aquestes bases.
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CONSELLS DE SEGURETAT PER AL CORREFOC

Imma Carné Torreuitart

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.

11

1

Dilluns, 11 de maig
22 h. Des de la passarel·la Liceu Escolar
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PIROMUSICAL DE LA FESTA MAJOR
9

Per gaudir d’un gran final de festa tornem a
omplir de música, llum i colors el cel de Lleida!
La pirotècnia Ricasa i l’empresa lleidatana
Sounder’s seran les encarregades de fer-ho
possible.
Per gaudir-ne en tot el seu esplendor caldrà
apropar-se a la passarel·la Liceu Escolar, des
del pont Vell fins al pont de la Universitat, així
com als marges del riu entre els dos ponts
(carrer Jaume II, avinguda Blondel i avinguda
Madrid). Al pont Vell, s’habilitarà un espai per a
les cadires de rodes.
Molt important: cal recordar que la passarel·la
Liceu Escolar quedarà inhabilitada a la circulació de vianants des de les 15 h del diumenge
10 de maig fins a les 10 h del dimarts 12 de
maig (degut al complex muntatge i desmuntatge de l’espectacle).
No es permetrà el pas dels vianants fins que
la passarel·la estigui totalment practicable, per
tal de garantir la seguretat dels ciutadans.
Els preguem la seva col·laboració.

3

13

2

16

14

Carme Torres Roqué
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Ricard Tortosa López
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SARDANES I MÚSICA PER A COBLA
Dijous, 7 de maig Dissabte, 9 de maig Diumenge, 10 de maig

Dilluns, 11 de maig

20.15 h. Pl. Paeria

19 h. Auditori Municipal Enric
Granados

Ballada de Sardanes
de la Festa Major
Amb la Cobla Municipal
de Lleida

19 h. Pl. Sant Pere

Ballada de Sardanes
amb la Cobla Municipal
de Lleida (Sardanes)

12 h. Pl. de la Llotja

67è Concurs de Lleida. Campionat
Sardanista de Catalunya i Campionat
de la Terra Ferma amb la Cobla
Jovenívola d’Agramunt
Ho organitza: Grup Sardanista Montserrat

20 h. Pl. Paeria

Ballada de Sardanes de la Festa
Major
Amb la Cobla Jovenívola d’Agramunt

COBLA JOVENÍVOLA D’AGRAMUNT

Es presenta oficialment l’11 de setembre de 1987 a la vila
d’Agramunt, amb alumnes de l’Escola Municipal de Música
d’Agramunt. Des de llavors la seva presència a ballades, aplecs,
concursos i altres esdeveniments ha estat habitual i constant a
casa nostra i arreu, fent camí amb la seva visió i manera de fer
les sardanes i la música per a cobla, tant en directe com en compilacions en diferents enregistraments. www.jovenivola.cat

Concert de Sardanes i Música
Gira Gira, actuacions de la Bellpuig
Cobla i el grup d’animació Polcasol3
El Gira i gira! és un espectacle dirigit
a qualsevol tipus de públic, però principalment familiar, que parteix d’un
repertori de danses i cançons populars, tradicionals i de nova creació i les
barreja amb la sonoritat de la cobla.

COBLA MUNICIPAL DE LLEIDA

L’any 2002 es presenta a la nostra ciutat, integrada per alumnes
de l’Escola Municipal de Cobla de Lleida i sota el mestratge del
professor Amadeu Urrea.
En el decurs d’aquests anys, ha col·laborat amb entitats del seu
entorn amb la voluntat ferma d’aconseguir una formació sòlida i
un conjunt homogeni.
cobladelleida.blogspot.com.es

Cobla Jovenívola d’Agramunt

Cobla Municipal de Lleida
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GIRA i GIRA

VINGA NO PARIS DE SALTAR!
El Gira i gira! és un espectacle dirigit a qualsevol tipus de
públic però principalment familiar, que parteix d’un repertori
de danses i cançons populars, tradicionals i de nova creació,
i les barreja amb la sonoritat de la cobla.
Són un total d’11 temes on hi trobem entres altres estils:
polques, cançons participatives, danses en rotllana, una sardana, etc. Totes les peces tenen en comú que es treballen
els diferents instruments de la cobla combinats amb l’acordió
cromàtic, guitarres, percussions i veus.
Tot i ser pensat originàriament per ser un espectacle de carrer, la posada en escena a l’Auditori permetrà al públic gaudir,
cantar i ballar des d’una altra perspectiva.
Els promotors del treball són GR3: Plataforma Cultural i de
Lleure i el Grup Sardanista Montserrat de Lleida, i els músics
encarregats d’interpretar les danses i cançons són la Bellpuig
Cobla i el grup d’animació Polcasol3.
El Grup Sardanista Montserrat és una entitat que des dels
seus inicis, l’any 1973, es dedica a difondre i promoure la
sardana, i dóna a conèixer a joves i infants l’ampli ventall
de possibilitats que aquesta dansa ofereix. Això ha portat
l’entitat al ferm propòsit de contribuir al món de la cultura
constantment, i resten oberts a tota mena de projectes i iniciatives, amb plena consciència de la seva funció com educadors en el lleure i com a motor sociocultural.
D’altra banda GR3 Plataforma cultural i de lleure és una enti-

tat sense ànim de lucre nascuda l’any 2007 a Lleida. Els seus
objectius generals giren al voltant de les accions que tenen
relació amb la cultura, la música i l’educació no formal. Del
cor de la Plataforma sorgeixen diversos projectes principals
fins a dia d’avui com són:
- Polcasol3: Animació infantil i ball tradicional (tallers, formació, participació en actes i celebracions diverses, ...).
- Entrenosal3: Cançó d’autor i poemes musicats (concerts,
recitals de poesia, tallers, promoció de la cançó d’autor, ...)
L’espectacle s’ha materialitzat en un disc on hi han participat,
amb les seves il·lustracions, els nens i les nenes, així com els
monitors del Grup Sardanista Montserrat. En la maquetació i
disseny hi ha posat el seu art en Pere Obiols. L’enregistrament
ha anat a càrrec d’en David Casamitjana.
En l’àmbit dels reconeixements, ens fa especial il·lusió esmentar que les diferents sectorials de la Federació Sardanista
de les Comarques de Lleida van atorgar el premi Sardalleida
2014, que reconeix la tasca d’entitats o persones del territori
en la difusió de la sardana, concretament dins de l’àmbit de
la música al projecte Gira i gira!
I també des de la Confederació Sardanista de Catalunya i dins
dels actes del relleu de la Capital de la sardana s’ha atorgat al
projecte el Premi Capital de la Sardana 2015 en la categoria
d’Iniciatives Renovadores.

Àngels Ges Farré
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DANSES FOLKLÒRIQUES
Divendres, 8 de maig

Dissabte, 9 de maig

20 h. Pl. Sant Joan
Ball folklòric amb la Casa de Andalucía
La Casa de Andalucía presenta els seus
grups de l’escola de ball: Blanca Paloma, Embrujo, Granados, Albaicín, Azabache i Albéniz.

18 h Plaça Ricard Viñes
Ball folklòric amb la Casa de Extremadura - Centro Extremeño
Nacencia, el grup de balls, música i cants del Centro Extremeño
presenta una mostra del repertorio tradicional estremeny.

21 h. Pl. Sant Joan
Ball folklòric amb la Casa de Aragón
La Casa de Aragón, amb la seva agrupación ZA-HU-TE, ens ofereix un espectacle
dels millors balls, música i cants de l’Aragó.

19 h. Plaça Ricard Viñes
Ball folklòric amb el Centro Galego
Centro Galego ens apropa el grup Danza y gaita ACG Agarimos de Badalona, amb un repertori de les millors danses, cants i música de Galícia.
20 h Plaça Ricard Viñes
Ball folklòric amb la Casa de Castilla y León
La Casa de Castilla y León de Lleida, amb la Rondalla de les Roquetes
(Vilanova i la Geltrú), ens aproparan una mostra del folklore castellà.

ESBARTS
Dissabte, 9 de maig
19 h. Pl. de Sant Joan
XXXIè Festival Folklòric Internacional de Lleida
Amb les actuacions d’Oinkari Dantza Taldea de Villabona (Guipúscoa), Grupo Folclórico Puebla del Aljibe de
Santa Maria de los Llanos (Cuenca) i l’Esbart dansaire
Sícoris,”Ballet Ciutat de Lleida”.
Ho organitza: Esbart dansaire Sícoris,”Ballet Ciutat de Lleida”
XXXIè Festival Folklòric Internacional de Lleida
L’objectiu bàsic del Festival Folklòric de les Festes de Maig de Lleida és la divulgació, a través de la dansa tradicional, de diferents
pobles, cultures i maneres d’entendre la diversitat de costums.
Per tal de donar a conèixer aquesta riquesa cultural, enguany al
festival hi particparan: l’Oinkari Dantza Taldea de Villabona (Guipúscoa), i l’Esbart dansaire Sícoris,”Ballet Ciutat de Lleida”.

Esbart Dansaire Sícoris “Ballet Ciutat de Lleida”
http://esbartdansairesicoris.blogspot.com.es
L’Esbart Dansaire Sícoris és un precursor de la festa, la antiga
i l’actual, des de la dimensió artística. Tonades tradicionals,
sonoritats properes, tímbriques arrelades, melodies que tenim interioritzades i innombrables matisos culturals ens duen
cap a una identitat pròpia.
L’Esbart viatja per la festa, a través de balls, cançons i tonades
antigues i actuals. Aquest camí s’estén per tot el territori dels
Paissos Catalans intentant de ser fidels a les coreografies,
músiques, punts, motius i vestuaris que ajudin a entendre el
diferents elements festius que conformen la nostra tradició
en constant evolució.
Aquest any, dins el marc del festival de la festa major de
maig, l’esbart fa estrena d’una nova dansa, “La sirena”, de la
mà de l’Albert Palau i música del grup d’havaneres Arrels de
la terra ferma. Harmonia i dolçor en estat pur.
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Esbart Dansaire Sícoris

Oinkari Dantza Taldea

Oinkari Dantza Taldea
www.oinkari.eus
El grup de ball Oinkari es va crear en Villabona (Guipúscoa) en
1975, amb la finalitat de recopilar balls bascos, aprendre’ls i
ensenyar-los. El primer pas en la creació del grup ho van donar aquells joves que es reunien a l’església per cantar, després d’haver considerat l’oferta de les germanes Segurola, que

Diumenge, 10 de maig
18 h. Pl. Paeria
Dansa catalana
Amb l’Esbart Lleidatà de Dansaires del Centre Cultural
Lleidatà de Dansaires i l’Esbart Santa Llúcia de Reus.
Ho organitza: Centre Cultural Lleidatà de Dansaires
Esbart Lleidatà de Dansaires
L’Esbart Lleidatà de Dansaires va ser fundat l’any 1982. El seu
repertori inclou danses d’arreu dels Països Catalans. Alguns
membres de l’esbart han participat en tallers i seminaris per
a la recuperació de músiques i coreografies de danses de les
comarques de Ponent.
L’Esbart Lleidatà de Dansaires ha participat en Festivals Nacionals a Alacant, Barcelona, Bilbao, Mallorca, Menorca, Oviedo,

Diumenge, 10 de maig
18 h. Pl. Pati Comèdies
Ballem en català!
Amb l’Esbart Arrels de Lleida i l’Esbart Dansaire
Castelló d’Empúries
Ho organitza: Esbart Arrels de Lleida

Esbarts Arrels

ensenyaven a ballar en Zizurkil.Oinkari ha sofert grans canvis en
els últims temps. Tenint en compte sempre la connexió amb
la base tradicional, s’ha endinsat al món de les coreografies.
Prenent com a base els passos de les danses basques, han
creat coreografies amb cançons d’avui dia. El ballarí i coreògraf Edu Muruamendiaraz ha estat company de viatge durant
tot aquest canvi.

Orense, Palència, Pamplona, Tarragona, Valladolid i Vielha, com
Internacionals a l’Illa de Sicília (Itàlia), Brusel.les (Bèlgica), Copenhague (Dinamarca), Marsella (França) i Malmö (Suècia).
Esbart Santa Llúcia de Reus
www.stallucia.cat
L’Esbart Sta. Llúcia de Reus, tant el seu Cos de Dansa com el
Ball de Bastons, va ser creat a l’any 1.991, a la ciutat de Reus
(Tarragona), la seva meta es difondre els balls típics catalans
dels nomenats Països Catalans. Els balls que es representen
son els que es ballen en aquestes zones, i consisteixen en
danses, les quals podem emmarcar-les en un folklore típic de
cada zona, ja que es ballen, Jotes, boleros, copeos, etc. i son
representatius de la vida ciutadana, per que son elegants i senyorials i d’altres que son tal com es ballaven a la plaça major
del poble amb motiu de les festes.

Ballem en català!
L’Esbart Arrels de Lleida convida l’Esbart Dansaire Castellò d’Empúries,
un esbart amb molta projecció i nom, i que es presenta a la ciutat amb
gran il·lusió tot mostrant un seguit de danses del nostre país. Espectacle familiar on gran i petits podran gaudir de la dansa catalana d’una
manera més propera i divertida. Podreu veure un intercanvi de danses
realitzades per ambdós esbarts.
Esbart Arrels
www.esbartarrelsdelleida.com
L’Esbart Arrels de Lleida es constitueix l’any 2008 i neix amb una raó de
ser molt clara: donar a conèixer el significat i la bellesa de la dansa catalana, respectant al màxim la seva puresa, com a identitat del nostre
poble i considerant la dansa com una forma excel·lent de comunicació
i expressió dels pobles.
Esbart Dansaire Castelló d’Empúries
www.esbartcastello.com
L’Esbart Dansaire de Castelló d’Empúries es va constituir l’any 1980.
La línia que porta l’esbart té dues vessants, una més tradicional, on
s’intenta conservar les danses d’arrel per tal de mantenir viva la tradició de l’esbart i que s’incorpora a tots els grups, des dels més petits,
i l’altra més innovadora, que segueix la tendència actual dels esbarts
moderns, incorporant danses de nova creació. Aquesta segona s’aplica
només als grups juvenils i cos de dansa, que ja tenen una base sòlida
en dansa tradicional.
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BALLS DE FESTA MAJOR
Dijous
7 de maig
17 h. Camps Elisis. Pavelló número 3
Ball per a la Gent Gran amb Swing Latino

Formació musical amb ampli repertori que ens farà passar
una bona estona.

Diumenge
10 de maig
19 h. Pl. Sant Joan
Ball de Festa Major amb l’Orquestra Internacional Selvatana

L’Orquestra Internacional Selvatana ofereix un ampli ventall
de possibilitats musicals i d’espectacle, que van des del concert clàssic fins al ball de gala.
Va ser fundada l’any 1913 a Cassà de la Selva, va adoptar el

seu nom per fer honor a aquesta població. Té una trajectòria,
doncs, de cent anys al llarg dels quals l’orquestra cassanenca ha tingut molts d’èxits i ha obtingut reconeixements destacats tant a Catalunya com a l’estranger. Com a fites més
destacades podríem citar les actuacions realitzades en motiu
del 50è aniversari de la mort d’Àngel Guimerà el 1974, el
concert d’homenatge a Pau Casals celebrat al Palau de la
Música Catalana, el concert al castell de Peralada l’any 1996
i la participació ininterrompuda al llarg dels anys a la gran
festa de la Música per a Cobla que es celebra a Banyoles el
mes d’octubre.
La Selvatana compta amb una àmplia discografia, especialment com a cobla, i entre els seus molts guardons
destaca la Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya, que li fou atorgada l’any 1988 amb motiu del seu
75è aniversari.

HAVANERES
Dilluns, 11 de maig
19.30 h. Pl. de Sant Joan
Cantada d’Havaneres amb els grups
Boira, Neus Mar i Pescadors de l’Escala
Boira

Boira. Grup d’havaneres de Ponent
El grup d’havaneres BOIRA neix a Lleida l’octubre de 1998.
Tots els seus membres disposen d’una dilatada experiència
en el món musical, tot i que provenen d’àmbits molt diversos.
Els components del grup són: Enric Bardina, baríton; Ramon
Bordes, 2a veu i guitarra; Jordi Carulla, tenor; Toni Castell,
acordió. El grup Boira conrea la música popular i tradicional
amb especial dedicació a l’havanera, els ritmes de vals, bolero, la balada i les sardanes.
Pescadors de l’Escala
Els Pescadors de l’Escala s’han especialitzat en la vella cançó
satírica de taverna. Algunes de les més clàssiques cançons
de taverna catalana satírica són: La polvera, El Tango de la
punyalada, La Ramona i en Tonet, La sardina i el Marxant. En
molts indrets es recorda la personalíssima versió que en feia
en Simeó Català, fundador del grup, a bastament coneguda
en molts punts del litoral i enregistrada discogràficament pels
Pescadors de l’Escala. La seva impecable trajectòria musical

Pescadors de l’Escala

Neus Mar

al llarg dels seus 50 anys d’història ha fet que hagin estat
reconeguts el 2014 amb la Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya. Els actuals components del grup són: Quim
Mas i Gibert (tenor 1er i guitarra), Josep Cruanyes (baríton),
Jordi Cabarrocas i Serra (baríton alt i contrabaix) i Albert Prat i
Vila (director musical i artístic, acordió i baríton alt)
Neus Mar
Havaneres en femení
Neus Mar s’ha format al costat de grans pilars de l’havanera
com són Josep Bastons amb qui s’acompanya en diverses
ocasions i Càstor Pérez. Creadora de l’espectacle l’Essència
de l’havanera i directora de la Cantada d’havaneres per a la
Marató de tv3. Ha actuat a diversos concerts i reconegudes
cantades com la Mostra de l’Havanera Catalana de Palamós,
com a cantant convidada, també ha actuat a diverses poblacions, així com als Festivals, com el de Cap Roig, el de
Calella de Palafrugell i el Festival de Boleros i Havaneres de
la Costa Daurada.
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FESTA DE MOROS
I CRISTIANS

20 aniversari

Dissabte,
16 de maig
12 h. Plaça Sant Francesc
Vermut medieval
18 h. Plaça St. Francesc
Assaig infantil amb el popular Banyetes i berenar
19.30 h. Plaça Paeria
Les ambaixades són l’acte que dóna inici a la Festa. És un
acte en què el bàndol que vol conquerir la ciutat demana la
rendició del bàndol defensor, mitjançant els parlaments que
duen a terme els abanderats de cada bàndol, que són refusats pel bàndol defensor.
Ho organitza: Associació de la Festa de Moros i Cristians
18 h. Seu Vella/ Castell del Rei
Brindem pel rei que té Lleida. Jaume I (1214-1276)
Visita temàtica al voltant de Jaume I amb brindis reial.
Biografia, gestes i altres curiositats
Ho organitza: Consorci del Turó de la Seu Vella
Hi col·labora: Celler Clos Pons
10 €
Aquest maig Lleida veurà la 20a entrada de gala de la Festa de
Moros i Cristians. Vint anys plens d’emocions, de vivències, de
la ciutat plena de colors, d’una Lleida gran i plena de resplendor,
de música, de vida. Un inici, el de fa vint anys, tímid però ple
d’entusiasme, i amb ganes de fer una Festa gran. Molta feina
de persones voluntàries que, any rere any, aconseguim que el
nostre “petit exèrcit” conquereixi la ciutat, i tant se val si ets
moro o si ets cristià, tant se val si aquest any perdem, l’any
vinent guanyarem, aquest principi d’alternança ens fa únics entre totes les festes de moros i cristians d’arreu i únics a tot
Catalunya. Durant aquests anys la Festa de Moros i Cristians ha
incorporat formacions plenament lleidatanes, pel que fa a música la Ilerband Banda de Carrer s’ha convertit en la nostra banda
oficial, des de l’any passat la Banda Simfònica Unió Musical de
Lleida, els Quartana i Els Carreter, grups de música tradicional,
ballets com el Mirat Al Saharq ja formen part dels nostres seguicis i cal augmentar aquesta participació de grups lleidatans
en les nostres Entrades de Gala. La festa de Moros i Cristians
de Lleida té un plantejament cívic i cultural, és una celebració
lúdica de caràcter popular i participativa, entesa en el marc de
la cultura popular i tradicional catalana amb una molt bona connexió de germanor amb els pobles del País Valencià. La seva

Festa de Moros i Cristians. Desfilada i batalla
Actes centrals de la Festa
12 h. des del Roser fins a la Plaça Sant Joan
Entrada infantil desfilada pels carrers de Lleida fins arribar a
la plaça Sant Joan, on tindrà lloc la tradicional Presentació de
Bandes.
18.30 h. Porta del Lleó de la Seu Vella
Entrada de Gala
Concentració de les comparses. Inici de l’entrada i desfilada
de lluïment pel carrer Cavallers, avinguda de Blondel i avinguda Madrid fins a la Paeria.
Lloguer de cadires per veure l’entrada de Gala a Turisme de Lleida (venda anticipada 3€ el diumenge fester 5€)
21.30 h. Seu Vella
Batalla
Parlaments de la capitana Cristiana de la comparsa dels
Pallaresos i el Caid. Moros de la comparsa dels Al.leridis.
El bàndol guanyador (el moro) prendrà possessió de la ciutat
Ho organitza: Associació de la Festa de Moros i Cristians
Hi col·labora: Consorci del Turó de la Seu Vella i Ajuntament
de Lleida.

celebració vol reivindicar la història de la ciutat, afavorir-ne el seu
coneixement i promoure l’arrelament i la consciència ciutadana
de comunitat, així com el respecte a l’important patrimoni material i immaterial que ens ha estat llegat pels nostres avantpassats. La Seu Vella, el nostre estimat Turó, és el testimoni de
l’inici de la nostra Entrada de Gala. Per un fester passar sota la
Porta del Lleó és el començament d’una llarga estona en què
s’ha de gaudir, s’ha d’assaborir cada instant, tenir el plaer de fer
reviure una tarda l’esplendor d’un temps llunyà, i al capvespre,
la Seu Vella, ens veurà retornar per lliurar la batalla final en el seu
pont llevadís i escoltar els parlaments dels capitans,arribant així
al final pactat i tan just que només Lleida té.
Lleida s’estima la Festa de Moros i Cristians, i els lleidatans
ens fan cada any costat, omplen els carres del nostre Centre
històric, aplaudeixen les filades i els seus caps d’esquadra, que
s’esforcen en fer-les lluir. Sou, lleidatans i lleidatanes, la 7ena
comparsa de la nostra festa.
Aquest any intentarem fer-ho millor, com sempre, per no defraudar-vos, és el nostre compromís.
Per la Festa de Moros i Cristians i per Lleida: Sempre!!!
Teresa Mayoral i Seró

Joan Nadal Martí

Diumenge,
17 de maig
Tot el dia. Turó de la Seu Vella
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PARC DE SOMRIURES
Dissabte, 9 de maig
Matí i tarda. Zona trenet
Jocs Gegants, taller de circ i maquillatge, La Pantomima
Si vens, tenim jocs de fusta, maquillatge i tot el necessari
per esdevenir un bon malabarista, equilibrista i xanquer.
12 h. Espai Esteve Cuito (amfiteatre)
La caputxeta vermella (titelles), El Sidral
Un llop sapastre, una àvia que fa cursets de defensa personal, un caçador que canvia de professió.... Tot un plegat de
personatges que fan que el conte tradicional canviï una mica.
13 h. Escenari passarel·la
Aprofita (animació), Sac Espectacles
Aprofita per moure els peus, el cos, fer un salt endarrere i un
salt endavant, piquem de mans. Tot ben aprofitat per gaudir
d’una hora què de ben segur no pararem ni una estona.
17 h. Escenari passarel·la
La princesa i el pèsol (conte), Festuc
Diuen que una princesa mai no plora, perquè li podria caure
la corona... que és tan sensible que pot notar un pèsol sota
de 7 matalassos, que desperta tanta tendresa que fins hi
tot un pirata moriria de tristesa però també diuen que no hi
ha major tresor que robar-li el cor a una princesa...

Un espectacle de titelles amb música en directe apte per a
tots els públics a partir de 3 anys que us transportarà a un
món ple d’imaginació, aventures i fantasia.
18 h. Espai Esteve Cuito (amfiteatre)
The Incredible Box (teatre), Cia. La Tal
Espectacle de carrer per a tots els públics, un director i
dos excèntrics ajudants intenten mantenir la grandesa del
Show. No t’ho pots perdre!
19 h. Escenari passarel·la
Uh! Quin Cangueli (animació i titelles), Xip Xap
Imagina’t que passa quan la bèstia, la granota, la bruixa, el
rellotge de paret, la vaca, lo Marraco, l’esquelet i els seus
amics es reuneixen per fer una festa... és: La Festa del
CANGUELI.
Uh!, No t’espantis si el que veus no és el que penses, si
el que passa no és el que creus... gaudeix i deixa’t portar.
20 h. Espai Esteve Cuito (amfiteatre)
El conte del Marraco (conte), La Barrila
El popular drac Marraco es converteix en l’autèntic protagonista de la història. 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.
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PARC DE SOMRIURES
Diumenge, 10 de maig
Matí i tarda. Zona trenet
Jocs, Festa i Fusta
Una estesa dels millors jocs tradicionals fets de forma artesanal amb fusta
Matí i tarda. Passeig central
El Carrilet de la Festa Major i Airman, Fat Revolution
11 h. Espai Esteve Cuito (amfiteatre)
Petit elefant (titelles), Centre de titelles
El petit elefant és molt tafaner, no para de fer preguntes, ho
vol saber tot! Per això s’arriscarà a endinsar-se a la jungla i a
viure una profitosa i alhora perillosa descoberta.
12 h. Escenari glorieta
L’impostor, Club Banyetes
Els EskataKids, l’Eureka, la Chavela, la Pau, la Marina i el Jordi preparen una festa per celebrar els deu anys del Club Banyetes. Tot ells es veuran enganyats per la nova creació de la
Toxina, el Banyotes. Aconseguiran celebrar la festa? Espectacle musical amb les cançons del Club amb nous tocs urbans.

13 h. Escenari passarel·la
Propers (clown), Fadunito
18 h. Espai Esteve Cuito (amfiteatre)
El gripau blau Miauuu! (clown), Jaume Jové
19 h. Escenari passarel·la
¡k-bar-air! (acrobàcia aèria), Trapetelando
Els Teleros Traperos transformen un bar qualsevol
en un cabaret on, tot volant, es creuen les vides i
somnis de viatgers trobats a Lleida.
20 h. Espai Esteve Cuito (amfiteatre)
El conte del Marraco (conte), La Barrila
El popular drac Marraco es converteix en l’autèntic
protagonista de la història. 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.

Dilluns 11 de maig
Matí i tarda. Zona trenet
Els Amics d’en Crusó (jocs), Tocs de Fusta
Experiència lúdica per a totes les edats, un espai lliure on
descobrir i experimentar els autòmats i els mecanismes,
que hi trobareu tant infants com adults que no volen instruccions, podrem explorar i jugar amb cadascun dels jocs
de creació pròpia de la nostra col·lecció.
11 h. Escenari passarel·la
Somnis d’Alícia (conte rodat), Teatre Nu
L’Alícia somnia, somnia que es fa gran i esdevé un gegant
que camina pels carrers de pobles i ciutats. Mentre segueix un conill que es desplaça saltant enèrgicament, la
nena descobreix un món ple de fantasia pel qual la guien
uns curiosos personatges: els manipuladors de somnis.
12 h. Espai Esteve Cuito (amfiteatre)
Kissu (titelles), Centre de titelles
Per a en Kissu, el cadell de llop, la descoberta de l’entorn
és una aventura que el porta a allunyar-se del seu cau i
de la seva mare, fins a perdre’s i anar a raure al món dels
homes. Creient que és un gosset abandonat, la Duna i el
seu avi l’acullen a casa. Però què passarà quan aquests
descobreixin la vertadera naturalesa d’en Kissu?
12 h. Passeig central
Percusionante, La Banda del Surdo

13 h. Escenari passarel·la
Una de pirates (animació), El Sidral
Un grup de pirates amb el seu capità patilla desembarquen a Lleida a la recerca d’un tresor, del capità Cul Pelat.
Els nostres amics no són molt hàbils, tot i així aconsegueixen un plànol del tresor. Els vols ajudar?
17 h. Escenari passarel·la
El gat amb botes (teatre), Campi qui Pugui
Campi qui pugui presenta una adaptació del conte popularitzat per Charles Perrault però ara amb algunes
variacions que l’acosten a la realitat actual, i a l’humor
del nostre temps. Tot això acompanyat de la música en
directe, el so de l’acordió diatònic, les cançons i les titelles. Aquest Gat amb botes farà volar la imaginació de
grans i petits, que no deixaran de divertir-se amb l’humor
d’aquesta nova versió.
19 h. Escenari passarel·la
La Festa salada (animació), Encara Farem Salat
Arriba la Festa Salada! Una horeta de danses i cançons per
a totes les edats, per fer la Festa allà on calgui! Un espectacle on els Salats us faran ballar amb les seves cançons!
Molta canya, humor i música en directe! Ideal per a tota
la família!
20 h. Espai Esteve Cuito (amfiteatre)
El conte del Marraco (conte), La Barrila
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Band of Friends

Angelus Apatrida

Nit Ponent Roots

REVETLLA
Divendres
8 de maig
Escenari Glorieta
23 h. Steinbock (1er premi Pepe Marín Rock 2014)
00 h. Band of Friends
Band of Friends està formada per músics que van acompanyar Rory Gallagher al llarg de tota la seva carrera musical. No
és un tribut al mític guitarrista irlandès, és una celebració a
la seva vida, a la seva música. Gerry McAvoy (baix), Ted McKenna (bateria) i Marcel Scherpenzeel són La Banda, amb un
directe trepidant, al més pur estil d’en Rory.
02.15 h. Angelus Apatrida
Emblemàtica banda de thrash metal originaris d’Albacete,
que amb el seu nou treball Hidden Evolution, han tornat amb
molta força a l’escena internacional. En concert a Lleida enmig d’una extensa gira europea.
Escenari Central

Nit Ponent Roots (+ imatge del cartell)
Ponent Roots protagonitza one more time un escenari, organitzant de nou la nit Ponent Roots a la Festa Major de Lleida.
Dos artistes internacionals i capdavanters de l’escena jamaicana
i de la música negra, Dr. Ring Ding + Bitty Mclean acompanyats
per la backing band Freedom Street. Black Music en majúscules.
Ponent Roots selectors, a més de coorganitzadors, seran presents oferint una selecció de black music a la nostra ciutat.
23 h. Ponent Roots selectors
00 h. Ring Ding
Dr. Ring Ding amb un estil fresc i personal, un bon ventall de
ritmes i sons relacionats amb la música reggae, ska, dancehall, rocksteady, mento i una bona dosi de roots reggae han

Búhos

Lax’n’Busto

portat a aquest innovador artista al capdamunt de la popularitat internacional. Amb 14 discos a les seves esquenes entre col·laboracions, àlbums propis i remescles, Dr. Ring Ding
torna als seus orígens amb l’edició del seu nou àlbum Piping
Hot, amb el qual recupera el so ska que el va fer triomfar a
mitjans dels anys 90.
01.15 h. Ponent Roots selectors
01.45 h. Bitty MacLean
Bitty McLean és actualment un dels cantants de reggae anglesos més populars d’Europa. Conegut amb el sobrenom de “The
Sweetest Voice of Reggae Music” (la veu més dolça del reggae).
03 h. Ponent Roots selectors
Escenari Pavelló

La Nit de la Ràdio. Els 40 principals Lleida presenten:
23 h. Spring Riot

Jove grup lleidatà que, després de guanyar el 1er premi de la
mostra Directe’14, presenta el seu primer EP Kalopsia.
00 h. Búhos
Els Búhos són una colla d’aus nocturnes que gaudeixen fent
la música que els agrada, com els agrada dir: “Som els qui
no marxen de l’escenari fins que no ens fan fora. Som els qui
tenen la furgo sempre a punt per anar a tocar a la fi del món.
Som els qui portem la festa al teu poble”.
02.15 h. Lax’n’Busto
Ens interpretaran les seves cançons més “essencials”, els seus
grans èxits amb la formació actual i recuperaran el millor esperit de la banda, com ara Llençat, Miami Beach, Tu ets la Llum.
Aquestes cançons han convertit els Lax’n’Busto en un dels
grups amb més repercussió de la història de la música popular a Catalunya.

Koers
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Aspencat

Boikot

Escenari #festeslleida
23 h. Koers (1er. Premi mostra Directe’15)
Fan reggae modern amb tocs més clàssics, sobretot influenciat per Bob Marley.
00 h. Aspencat
Considerat com un dels grups punters del País Valencià amb el
seu reggae-fusió característic.
01.30 h. Boikot
Punk, ska i fins i tot, tocs metall, encara que sempre sota una
base de rock, amb molts anys de carretera, construint un camí
propi de cançons.
03 h. La Gossa Sorda
La Gossa Sorda es disposa a engegar la segona part de la gira
de La Polseguera, el seu cinquè disc que tan bones crítiques
ha generat.
La Carpa - La Nit Alternativa
23-00:30 h. Elekbass (3r Classificat 10è Concurs Dj´s Ciutat
de Lleida)
00.30-02 h. Fluid Dj (Am+)
02:30-04:30 h. Dj Nito (Am+, One Club)
Ho organitza: Am+ i Reacciona!
Espai Backstage - La Nit de Lleida
De la unió d’onze locals d’oci nocturn de Lleida neix Backstage, amb la voluntat d’oferir un espai representatiu durant la
Festa Major de Lleida.
Ute Backstage som: Maracas, Nuba, la Boite, Xtras, Les Paul, Fissure, Baba Room, Cotton Club, Legend, Bitch Club i Sala Manolita.
23 h. Festa amb Dj’s residents
Ho organitza: Backstage

Dissabte
9 de maig
Escenari Glorieta

L’Associació per l’oci nocturn de Lleida (ACOLL) presenta:

Blaze 10

Canteca de Macao

La Gossa Sorda

23 h. Mildford Boys (2n premi concurs de bandes ACOLL)
Formats l’abril de 2014 per ex-membres de Dawn of the Alive
i Plowshare, Milford Boys és una banda de músics amb rodatge que pretén recuperar els clàssics del rock & roll, el country
i el pop dels anys 50’s, 60’s i 70’s.
00.15 h. Blaze 10 (1er Premi concurs de bandes ACOLL)
Blaze10 grup d’hardcorepunk- melòdic creat per quatre joves de Lleida amb ganes de rebentar l’escenari. Caracteritzats per un directe contundent i influenciats per grups
com NOFX, Green Day o Lagwagon, no deixen ningú indiferent.
01.30 h. Canteca de Macao
Canteca de Macao presenta nou disc sota el títol Lugares
Comunes, fent un gir conceptual que els porta cap a territoris més intimistes, amb sons més acústics i un retorn a
la cançó.
Sons frescos, optimisme i maduresa es barregen en aquest
treball ple de tornades difícils d’oblidar, en un directe sense
precedents a la història de la banda.
03 h. Ninhodelosrecaos Dj + Dj Seerch
Trepidant sessió amb membres de La Pegatina.
Escenari Central
23 h. Cadena 100 Lleida presenta Pep Sala
Que presenta nou disc, en aquest darrer treball posa al descobert un Pep Sala més introspectiu però obert, poètic però
directe en el missatge i, per damunt de tot, colorista, tant pel
que fa als textos com pels arranjaments.
00.15 h. Foo
Banda formada per músics de Lleida i Barcelona, el seu so és
de la dècada dels 70 però amb un caràcter marcat dels 90, on
es barreja la psicodèlia i les composicions ambientals amb el
rock més directe i imprescindible surfer de guitarres afilades.
Presenten el seu nou treball Parallel Lives.

Foo
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Els Catarres

Oques grasses

01.15 h. Els Catarres
Els Catarres han estat cap de cartell a Festes Majors de tots
els Països Catalans i, amb un gran directe, s’han convertit en
un reclam per a grans festivals de prestigi.
Amb el seu treball Postals començaven de zero amb un repertori nou, una formació renovada, amb la seva sonoritat
acústica, a cavall del folk i el pop, amb tocs de reggae, country, corrido i bossanova. L’any passat van fer cent concerts, i
ara tornen a l’escena amb un nou disc que està rebent una
excel·lent acollida.
03 h. Oques Grasses
“Quan la vida swinga es nota, agafes un cantar on repiquen
les botzinades d’amor fins a Bell Munt de mar. No sabria com
explicar-te el que visc, és una part molt petita la que depèn
únicament de mi, només puc saber el que vull i algunes vegades no ho sé, només puc saber el que he fet i algunes
vegades no ho sé, però m’agrades tu i m’agrada Living in the
hol.les totes les vegades. T’estimo.”
Escenari Pavelló
23 h. Manel Sanmartín “Cambrils DEEP”
00.15 h. Cycle. Mayday, la plataforma lleidatana per a la difusió i promoció de l’escena musical alternativa, presenta el
concert de Cycle.
Retorn de Cycle amb la seva formació original: Luke Donovan, David Kano, La China Patino i Juanjo Reig. Coincidint
amb el seu 10è aniversari, Cycle treu el seu tercer àlbum Dance all over, el rock ballable amb pegada electrònica, baixos i
sintetitzadors gruixuts. 100% Cycle.
01.45 h. Mendetz
Confiar en l’efecte de la primera idea, abraçar-la i no cansarse’n mai, aquesta és la premissa de Mendetz. El plaer de la
música de ball decorada amb saviesa, contemporània i con-

Lluís Ribalta

Los Nimai

Cycle

tagiosa, pop modern i luxuriós. Glamour atemporal i cançons
del segle XXI amb aroma clàssic.
04 h. Lluís Ribalta
Després d´arribar als Top 2 i Top 1 de techno en diferents portals de venda de música i al Top 48 de la llista general de
vendes de música electrònica a tot el món, prop d´artistes
com Afrojack o David Guetta i mantenint-se entre els primers
llocs per mesos, Lluís Ribalta, uns dels artistes més representatius de la ciutat de Lleida i activista de Am+, tornarà a
fer ballar Lleida amb la seva música dins la seva cita habitual
a la Festa Major. Acabat d’arribar de les seves actuacions per
Argentina i els clubs més importants del món, desplegarà tot
el seu nou repertori musical, amb noves produccions en els
segells més importants del món, en una nit molt especial.
Escenari #festeslleida
23 h. Los Nimai
Los Nimai són uns rumberos que desafien les lleis de la rumba catalana per incorporar en el seu repertori ritmes tan variats com el hip-hop, rock, pop i el flamenco. En l’any del seu
10è aniversari, presenten un show titulat 10 anys de rumba,
amb el qual volen girar per les sales més emblemàtiques,
seguint amb la presentació del seu disc Rumbakonfusión.
00.15 h. Itaca Band
El viatge tot just comença. Itaca Band ja està preparada per
començar la travessa. Amb un directe contundent i molta
energia, la banda de Montcada i Reixac elabora un discurs
musical des de la cumbia fins a l’ska basant-se en el reggae.
Ballaràs, cantaràs i en gaudiràs. No podràs quedar-te quiet.
I a l’endemà, de la teva boca en sortirà alguna frase seva.
Música festiva sense oblidar la qualitat, sense caure en allò
fàcil. Passar-s’ho bé a l’escenari és el seu principal objectiu,
i això es nota.

Itaca Band
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Zoo

La Sra. Tomasa

02 h. Zoo
Panxo ha decidit fer camí pel seu compte. Qui fou un dels
primers membres d’Orxata Sound System, també de Ràdio
Macramé, disc-jockey de Riot Propaganda, i raper empedreït,
acaba de llençar ‘Estiu’, la primera cançó del projecte ZOO,
que tenia poques pretensions però, vista la resposta del públic, s’ha convertit en un disc. Volum, cervesa i “...Se’n va el
dolor amb l’olor a mar, les primaveres / demanen vida, l’estiu
arriba... / El sol ha eixit, la ràdio sona, estem vius”.
03 h. La Sra. Tomasa
L’espectacle en directe, ple de força i vitalitat, contagia un públic
a qui mai li treuran les ganes d’experimentar noves sensacions.
És la voluntat i el desig d’aportar al panorama mestís i electrònic alguna cosa diferent, per la inconscient convicció que el
progrés és la característica més important de la humanitat.
Espai Backstage - La Nit de Lleida

Backstage la nit de Lleida

Ute Backstage som: Maracas, Nuba, la Boite, Xtras, Les
Paul, Fissure, Baba Room, Cotton Club, Legend, Bitch Club
i Sala Manolita.
02 h. Lara Taylor
03.30 h. 2Maniaks dj’s
Ho organitza: Backstage
La Carpa - La Nit Alternativa
23-00.30 h. Unblond (2n Classificat 10è Concurs Dj´s Ciutat
de Lleida)
00.30-02 h. Toni + (Masdeltechno)
02-03.30 h. Manuel Rey (Guanyador 10è Concurs Dj´s Ciutat de Lleida)
03.30-05 h. Wilson Bday Set (Am+)
Ho organitza: Am+ i Reacciona!

Lara Taylor

Mi Capitán

Diumenge
10 de maig
La Carpa de la Festa Major
Vermut torero
12.30-14 h. Green Zola (concert)
14 h. Alex Gasulla (dj)
Vermut de la glorieta
13.30 - 15h. Benji y sus Compinches
Vermut a la pl. Dipòsit
13 h. Duet Oliva & Mari
Escenari Glorieta
23 h. Wednesday Lips
Wednesday Lips ens presenta el seu tercer treball d’estudi
Season III: How to be awake untill dawn, una nova temporada que defineix encara més la seva proposta de pop íntim.
00.15 h. Anni B Sweet
Després de dos exitosos àlbums que l’han convertit en una
artista de renom internacional, Anni B Sweet ens presenta el
seu nou treball Chasing Illusions, un disc vitalista on la llum i
l’esperança es colen en unes composicions encisadores de
melodies perfectes, on sobresurt la seva privilegiada veu.
02 h. Mi Capitán
Neix de l’amistat entre músics pertanyents a bandes del circuit indie de Barcelona com Love of Lesbian, Egon Soda o
Standstill. Tots ells han trobat en Mi Capitán una via per treure a la llum el rock canalla que porten dins. El seu primer disc
Drenad el Sena reflecteix que el que va començar com un
divertiment s’ha convertit en una brillant banda de cançons.
03 h. MusicSketches
Aquest músic lleidatà té un so exclusiu que fa sentir el rock
i la música electrònica, creant diferents atmosferes amb la
seva guitarra, els seus samplers i l’ordinador.

MusicSketches
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Marlango

Escenari Central
23 h. Marlango
El nou treball de Marlango és un repte des del mateix moment de concebre’l, Leonor Watling i Alejandro Pelayo, tots
sols i en castellà, amb col·laboracions de luxe, fent músiques
que sonen a boleros eterns, a blues infinit, a jazz vocal crepuscular, sobre les que flota la veu de Watling amb un registre
enlluernador.
00.45 h. Pull My Strings
La banda lleidatana Pull My Strings presenta el seu nou
treball “Alter Egos”, un disc que els situa en primera fila de
l’escena independent estatal i amb molta projecció internacional. Un pas endavant en el seu propi estil, que barreja els
sons clàssics del rock amb la música de ball.
02 h. Mishima
Recent Premi ARC a la millor gira per festivals, Mishima
presenten en directe l’àlbum que, del Primavera Sound al
SummerStage de Nova York, els va convertir en presència
obligada als cartells dels esdeveniments musicals més prestigioses del circuit estival. L’ànsia que cura conté una dotzena
de cançons que il·luminen de pop la clàssica intensitat d’una
banda en plenitud artística. Al seu quinze aniversari com a
banda, L’ànsia que cura significa un nou punt d’inflexió en una
de les trajectòries més gratificants del pop fet aquí.
03 h. De Noche
De Noche estan d’aniversari i per a celebrar-ho ens portaran
el seu millor repertori de versions en un directe molt especial.
Escenari Pavelló
23 h. Odin Borlansa
Odin Borlansa presenta el seu nou street àlbum Te hablo a

Mala Rodriguez

Odin Borlansa

ti (2015), en directe cantarà cançons del nou disc i algunes
col·laboracions sorpresa d’una maqueta que sortirà el proper
estiu amb una nova formació que es diu non grata krew amb
Puter i Aleksis.
00.15 h. Mala Rodríguez
Guanyadora d’un Grammy Latino i un MTV Awards, Mala Rodríguez va marcar un abans i un després en l’escena l’any
2010, quan va editar el seu quart disc Dirty Bailarina produït
per Foccus i Dj Griffi. Ara, amb el seu nou treball Bruja recull la
corona com a representant absoluta del rap espanyol, amb el
reconeixement nacional i internacional tant de la premsa com
del públic, amb tres nominacions als Grammy Latinos, amb
l’obtenció de la millor cançó urbana pel tema Quien Manda.
02 h. Scar
En funcionament des del 2008 i format per Àlex Valdivia aka
ShSk, Alan Palencia aka Etéreo i Lluís Bosch aka Lluís One,
tenen uns quants treballs a la seva esquena: Con los pies en
el subsuelo 2008, Scarmientos 2009, See you later 2010, Proyecto Espacio y Tiempo 2010-2015 i amb videoclips i diverses
col·laboracions a nivell internacional que els ha transformat
en un dels grups punters a la ciutat de Lleida en aquest estil.
03 h. Sho Hai
Des dels temps de Bufank (projecte primerenc que compartia
amb Juez i R de Rumba), als inicis dels 90, Sergio Rodríguez
aka Sho-Hai (també conegut com Hate o Garra de Cristal) es
va sentir abduït pel hip hop, per les seves enormes possibilitats expressives i per la seva capacitat gairebé terapèutica
de treure els dimonis interiors. Després arribaria els Violadores
del Verso, el grup que va fer de Saragossa la Meca del hip hop
espanyol i que aconseguiria la proesa d’arribar per primer cop
amb un disc de rap al núm. 1 de la llista de vendes de l’Estat.

Sho Hai
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Mr. Jones

Escenari #festeslleida
22.30 h. Mr. Jones
La banda de rock de Lleida ens presenten el seu quart treball
discogràfic Desfile Ruidoso enregistrat en directe i editat en
format CD + DVD, una recopilació de cançons dels seus deu
anys de trajectòria més dos temes inèdits. R&R vitaminat i
sense additius!
23.45 h. The Brew
Aquest trio de rock britànic torna a Lleida per setena vegada. A Ponent són ja tot un fenomen, des que van tocar per
primer cop el 2010, fins al dia d’avui, la seva popularitat no
ha parat de créixer a casa nostra. Considerats per It’s Only
Rock and Roll, la revista oficial del club de fans dels Rolling
Stones, com millor banda britànica l’any 2008, no ha parat de
créixer i, amb el seu espectacular guitarrista Jason Barwick
tenen un dels directes més trepidants i excitants de l’escena
Rock actual.
01.30 h. Berri Txarrak
L’emblemàtica banda del País Basc ens presenta el seu nou
treball, un triple disc que conté un total de 20 noves cançons:
l’esperat nou projecte de BERRI TXARRAK en el 20è aniversari de la banda. El títol podria traduir-se com El temps és
l’únic polígraf. Van voler oferir una cosa especial per a una

Berri Txarrak

The Brew

celebració com aquesta, amb el lema de 20 anys, 20 cançons
sempre a l’horitzó.
03 h. Talco
Talco són un grup d’ska-punk anti-feixista i anti-racista que
creu en la música independent i en el missatge que aquesta
ha de fer arribar contra tota discriminació.
Deu anys a la carretera, uns quants discos i centenars de
concerts després, és temps de mirar enrera, d’això tracta el
seu primer disc en directe, cosa que és molt més important
per a ells que un disc de més.
Espai Backstage – La Nit de Lleida
00 h. Festa Flaix amb el Dj Sergi Domene
Ho organitza: Backstage
La Carpa - La Nit Alternativa
23-00.30 h. Danielle Jonn
00.30-02 h. Blood Brothers
02.00-03:30 h. Neurocom / Madberlin
03.30-05 h. Special Guest (convidat especial cloenda La
Carpa)
Ho organitza: Am+ i Reacciona!

Talco

40 / Auditori Municipal Enric Granados

AUDITORI MUNICIPAL ENRIC GRANADOS
Dijous,
7 de maig
20.30 h. Auditori Municipal Enric Granados

Montsec: de pedres i altres viatges esterrians
David Esterri i LleidArt Ensemble

David Esterri ens proposa un nou viatge pel seu univers compositiu, on combina obres de diferents etapes i estils dins la
seva producció cambrística.
Preu: 10 € · Reduïda: 8 €

Divendres,
8 de maig
21 h. Auditori Municipal Enric Granados
Recordando a Nino Bravo

Intèrprets:
Serafín Zubiri, Felipe Garpe, cantants
Laia Benaches, presentadora i cantant
Banda Simfònica Unió Musical de Lleida
Esteve Espinosa, director
La BSUMLleida us convida a fer un recorregut per la brillant
pàgina musical escrita per la veu meravellosa del cantant
valencià Nino Bravo.
Preu: 15 €

Dissabte,
9 de maig
20.30 h. Auditori Municipal Enric Granados
Pop Rock Memories
Veus.kat

Un repertori fet a mida per passar una vetllada única amb
temes melòdics i coneguts.
Preu: 10 €

Diumenge,
10 de maig
19 h. Auditori Municipal Enric Granados
L’ombra del capvespre...
Jove Orquestra de Ponent

Marcel Ortega i Martí, director convidat
El concert anirà acompanyat d’una escenografia ambiental a
càrrec d’alumnes de l’Escola d’Art Municipal Leandre Cristòfol.
Preu: 8 € · Reduïda: 5 €·

Dilluns,
11 de maig
19 h. Auditori Municipal Enric Granados
Concert de sardanes i música per a cobla

Gira Gira... amb les actuacions de la Bellpuig Cobla i el grup
d’animació Polcasol3. (Més informació pàgina 24-25).

Divendres,
15 de maig
21.30 h. Auditori Municipal Enric Granados
Víctor de Diego Trio

Ja fa molts anys que el saxofonista basc Víctor de Diego fa
fixar a Catalunya la seva residència.Des d’aquí ha construït
una carrera que l’ha convertit en un dels músics més respectats i admirats de la nostra escena.
Preu: 12 € · Anticipada: 10 €

Dissabte,
23 de maig
20.30 h. Auditori Municipal Enric Granados
La Novena Simfonia de Beethoven

Orfeó Manresà
Cor LiederCàmera
Orquestra Simfònica del Vallès
Ola Rudner, director
Preu: 30 € · Reduïda: 25 €

Diumenge,
31 de maig
19 h. Auditori Municipal Enric Granados
Tresors del Barroc Alemany

Jesu meine Freunde de Bach i motets de Schütz i Schein
Jordi Reguant, orgue
Cor de Cambra de l’Auditori Enric Granados de Lleida
Joan Pagès, director convidat
Preu: 12 € · Anticipada: 10 €

Divendres
22 de maig
19.30 h. Biblioteca-Fonoteca de l’Auditori
L’ Altra Biblioteca.
Anem a escoltar uns vinils

Audició comentada de la mà de Grans Records i Sonido
Güell.
El disc de vinil, com a suport musical, ha experimentat tota
mena de canvis des de la seva aparició.
Grans Records i Sonido Güell s’uneixen per parlar una mica
de tot plegat i, sobretot, fer sonar uns quants vinils en les
millors condicions possibles.
Venda d’entrades:
Taquilla de l’Auditori de dilluns a divendres, de 17.30 a 20.30 h
i online: www.auditorienricgranados.cat
Més informació: www.auditorienricgranados.cat
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Javier Juanco

El Fill del Mestre

Lídia Guevara

CAFÈ DEL TEATRE
Dijous,
7 de maig
22 h. Cafè del Teatre

22.30 h. Cafè del Teatre

Músics Jam

Pigmy

Convidat: Javier Juanco (guitarra)
Com ja és habitual, la jam session del Cafè aplegarà alguns
dels músics més interessants de la nostra escena més
propera. Xavier Monge (piano), Ignasi González (contrabaix), Joan Andreu (bateria) i Javier Juanco (guitarra).
Entrada gratuïta

Divendres,
8 de maig
22.30 h. Cafè del Teatre
El Fill del Mestre. Cançons per a després d’un diluvi
El Fill del mestre torna després de quatre anys de silenci
discogràfic amb un disc enèrgic i Iluminós, amb una banda
de luxe: Txabi Ábrego (guitarres, veus i mandolina), Dick
Them (baix), Joserra Senperena (piano i hammond), Mikel
Ábrego (bateria) i Jordi Gasion (guitarres i veu).
Entrada gratuïta

Diumenge,
10 de maig
19.30 h Cafè del Teatre
Möndo Loco

Els lleidatans Möndo Loco tornen al Cafè del Teatre per
presentar el videoclip de La Primavera, la història d’una
lluita per la llibertat!
Entrada gratuïta

Dijous,
14 de maig
22 h. Cafè del Teatre
Meritxell Gené

Presenta el seu nou disc Branques, on aprofundeix en la paraula de 12 poetes d’arreu dels Països Catalans el segle XX.
Entrada gratuïta

Divendres,
15 de maig
22.30 h. Cafè del Teatre
Hopes & Co

Hopes € Co és un projecte musical d’en Jesús Molina i
en Marco A. Remacha amb músiques de cadascú d’ells,
en català, sobre temes quotidians, propers, expressats en
Preu: 8 €

Dissabte, 16 de maig

Vicente Macià és Pigmy, presentarà el recent segon àlbum, Hamsterdam, una obra magna de pop amb aires barrocs, folk anglès dels 60/70.
Preu: 10 € / 8 € reduïda

Diumenge,
17 de maig
20.30 h. Cafè del Teatre
Javier Krahe

Considerat com un dels millors escriptors de cançons, és un
artista capaç de portar els temes quotidians a l’angle de la
farsa i el ridícul amb la seva sàtira única.
Preu: 15 € / Reduïda: 12 €

Divendres,
22 de maig
22.30 h Cafè del Teatre.
Dover

Hi ha pocs grups a Espanya que hagin aconseguit la repercussió de Dover, a nivell mediàtic i de vendes, havent sortit
des de l’underground. Ara ens presenten Complications,
un disc amb la força i energia dels seus primers treballs.
Preu: 18 € / Reduïda: 15 €

Dissabte,
23 de maig
22.30 h Cafè del Teatre.
Lídia Guevara

La cantautora pop Lídia Guevara oferirà un concert acústic i intimista. El seu darrer disc, Héroe del Universo, és un homenatge a la positivitat, un reflex de les fases del dol i la superació,
un cant a l’amor i, sobretot, a la vida. Guevara s’entesta a tocar
l’ànima dels qui assisteixen a cadascun dels seus concerts.
Preu: 12 € / Reduïda: 10 €

Dimarts, 26 de maig

21 h Cafè del Teatre

Whisbone Ash

Preu: 27 €/ anticipada 24€

Diumenge,
31 de maig
20.30 h Cafè del Teatre
Aragonian
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Cristian Varela

Club Sound 1990-2015

Tony Verdi

Jordy Club

LA BOÎTE

SALA OH YEAH!

Revolution to the Dancing! Twerk vs Dancehall

Joan Colomo

Aquests dos dj’s es van unir l’estiu del 2011 per crear DeepBeats
Han actuat per diferents localitats de Calaunya i Espanya amb
diferents estils musicals com: Turntablism, Moombah, Trap,
Electro, DubStep, Breakbeat, Bass, Dancehall entre d’altres.
Preu 3 €

El prestigiós artista Joan Colomo, finalitza la seva gira actual,
realitzant 4 concerts a les 4 capitals de província de Catalunya en un sol dia, sota el nom Gira Capital.
Ho organitza: Ponent Roots
Preu: 6 €

Dissabte,
9 de maig
22.30 h. La Boîte
Aluspear. Tribut a Bob Marley

COTTON

RIVER

Club Sound 1990-2015
Tony Verdi / Jordy Club

Divendres,
8 de maig
23 h. La Boîte

Preu: 4 €

Divendres
8 de maig
00 h. River
Cristian Varela
Considerat un dels millor dj’s techno del país
Preu:12€

Dissabte,
9 de maig
17 h. Sala Oh Yeah!

Dissabte,
9 de maig
00 h. Cotton
Ebm - industrial - techno - pop - dance - house - trance
Jordy Club, Dj resident a Florida 135 durant més de 10 anys,
creador del so Club Sound, és un dels dj´s que deixen petjada.
Tony Verdi ha actuat amb els millors dj’s del món, les seves
sessions amb só techno dels 90 no les podràs oblidar.
Ho organitza: Cotton

ESPAI ORFEÓ
Dissabte,
16 de maig
20 h. Espai Orfeó

Minyons en acció.
Coral infantil de l’Orfeó Lleidatà
Ho organitza: Fundació Orfeó Lleidatà
Entrada lliure

5è APLEC MODERNISTA DE PONENT
Del
14 al 16 de maig
5è Aplec Modernista de Ponent

Un combinat de tres dies d’actes, música i cultura modernista i aborigen a parts iguals.
Salut, festa i modernor!
Ho organitza: Natros Sols

ARTS ESCÈNIQUES

TEATRE MUNICIPAL DE L’ESCORXADOR
Dimarts,
5 de maig
19.30 a 20.30 h
Secret dels Floppis

Nova versió teatral Secret dels Floppis interpretada pels nens
i les nenes del grup La Petiestable 12 de l’Aula Municipal
de Teatre. Obral teatral que s’inclou en el programa educatiu
per a escoles d’Educació primària, gestionat per la Regidoria
de Benestar Social.
Gratuïta, fins a completar aforament.

Dijous,
7 de maig
21 h · Sala 2
Indomador
Animal Religion

Diferents animals en què es va transformant el protagonista ens portaran a preguntar-nos sobre la presència de
l’humà en l’animal, i de l’animal en l’humà, del masculí i
del femení i la relació entre tots ells. Premi Zirkòlika 2013 al
millor artista novell.
Preu: 14 € / 10 €

Indomador
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Dijous,
14 de maig
19 h. Sala 1 · Teatre Municipal de l’ Escorxador
Maxi Experience

Max i Maxi i Max in love dues representacions en una, per
abordar de manera educativa i divertida, la realitat dels adolescents i els joves en temes de drogues, afectivitat i sexualitat.
El Max, la Maxi i la seva colla són joves, com tu. Els encanta estar junts i divertir-se. Però també tenen neguits i
preocupacions: els amics, les drogues, la família, les primeres relacions... Dues hores d’aventures, passió, complicitat
i molt, molt amor.
Dos projectes de l’Ajuntament de Lleida, a través de l’Àrea
de Promoció de la Salut de la Regidoria de Benestar Social,
amb dues produccions de l’Aula Municipal de Teatre.
Adreçat als adolescents i les seves famílies.
Entrada gratuïta fins a completar l’aforament

Divendres,
15 de maig
19 h. Sortida del Teatre Municipal de l’Escorxador
Visita a ca l’Artista:
anem a visitar els locals de
Festuc Teatre i Encara Farem Salat!

Anirem a conèixer què fan, com ho fan i on ho fan les nostres companyies quan no són als escenaris: visitarem els
locals d’assaig, oficines, tallers d’escenografies i vestuaris.
Una visita ben xafardera per als fans de les companyies
lleidatanes.
Gratuït
(cal inscripció a teatre@paeria.cat)

44 / Teatre de la Llotja

TEATRE DE LA LLOTJA
Dissabte
2 de maig
17.30 h. Teatre de la Llotja

Diumenge
10 de maig
12 h, 17 h i 19.30 h. Teatre de la Llotja

Fira de Titelles de Lleida
La casa flotant. Cia. La Maquiné

La búsqueda del tesoro.
Peppa Pig

Un conte musical amb titelles gegants
El Teatre de la Llotja es converteix en un dels escenaris de la
Fira de Titelles 2015 amb La casa flotant, un conte musical
inspirat en el gran diluvi universal i en la història de l’Arca de
Noè. Un espectacle familiar en què la música interpretada
en directe al piano és escenificada amb grans titelles, actors,
projeccions i una narradora que guia l’obra.
Preu Amic de la Llotja i Amics del Centre de Titelles 10 € /
Preu General 11 € / Preu Grup 11 €

Divendres
8 de maig
21 h. Teatre de la Llotja
Lari-Poppins. Mag Lari

Ja és aquí el nou espectacle del Mag Lari!
Una hora llarga farcida de màgia visual i participativa us espera. Lari-Poppins, un espectacle perillosament familiar.
Preu Amic 22 € / Preu General 27 € / Preu Grup 19 € /
Butaca Jove 8,25 €

Dissabte
9 de maig
22 h. Teatre de la Llotja
La extraña pareja. Joan Pera i Antonio Dechent

Amb ells tornarem a gaudir i a riure’ns dels problemes de
convivència entre el Fèlix i l’Òscar, dos amics que per circumstàncies de la vida es veuen forçats a compartir pis. Les
diferències de caràcter provocaran tota mena de situacions
del tot hilarants i còmiques.
Preu Amic 32 € / Preu General 37 € / Preu Grup 29 € /
Butaca Jove 10,75 €

Cia. La Maquiné

Lari-Poppins. Mag Lari

El Teatre de la Llotja acull l’espectacle original del programa
líder d’audiència en la franja de nens de 2 a 6 anys que emet
Disney Junior amb rècord d’audiència: Peppa Pig.
Preu Amic 27 € / Preu General 32 € / Preu Grup 24 €

Dilluns
11 de maig
19 h. Teatre de La Llotja
Dancescape presenta
Sinergia

Amb motiu del 5è aniversari de La Llotja celebrem aquest
any un cicle de Dansa i Cultures Urbanes que un cop més
obre el nostre teatre als més joves
Preu Amic 12€ / Preu General 15 € / Preu Grup 10 €

Dijous
14 de maig
21 h. Teatre de la Llotja
Antología desordenada.
Joan Manuel Serrat

Serrat celebra 50 anys de cançons a la Llotja
El Teatre de la Llotja es converteix en l’escenari d’un concert de luxe. El cantautor Joan Manuel Serrat presenta Antología desordenada, el nou àlbum que recopila 50 cançons
escollides especialment per celebrar els seus 50 anys de
carrera.
En el marc d’una gira que el portarà per escenaris de tot el
món, amb més de 100 concerts, el noi del Poble Sec vol retre
un tribut al seu públic lleidatà.
Preu Amic 72 € / Preu General 79 € / Preu Grup 69 € /
Butaca Jove 21,25 €

Peppa Pig

Albert Llovera Jover
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LA SIROLLADA
Divendres
8 de maig
19 h. Des del Local de Castellers de Lleida (c. Nou, 1)

Dissabte
9 i Diumenge 10
De 18 h a 21 h.

fins a les Barraques de La Sirollada

Zona Barraques (Camps Elisis)

Correbars amb La Sirollada

Photocoll Reivindicatiu (Joves en Acció)

La capitana pirata Sirock ha vingut a Lleida per recuperar les
festes populars que fa anys van ser segrestades per la companyia de la nit. Divendres desembarcà a Lleida per buscar
tots aquells pirates que vulguin anar a l’abordatge per recuperar-les.
A través d’un cercavila per diferents bars i locals de Lleida
acompanyats d’una txaranga, hi haurà diferents proves per
reclutar i entrenar la tropa de la Sirollada!

Dissabte
9 de maig
D’11 a 14.30 h. Plaça Paeria fins plaça de l’Ereta
Cercavila, vermut popular, pregó i Jam Session

Inici del cercavila a la plaça Paeria, recorregut pujant pel carrer
cavallers fins a la plaça Ereta. Un cop a la plaça, llegida del
pregó de Festa Major, demostració de cultura popular, vermut i Jam Session. Es tracta d’organitzar un espai musical
en format de Jam Session oberta a tothom que hi vulgui participar de manera esporàdica i voluntària, ja sigui improvisant
o de forma assajada, i de qualsevol estil o gènere de música.
De 16.30 a 18.30 h. Zona Barraques (Camps Elisis)

Recerca del tresor (AE Alosa)

L’important no sempre és guanyar, sinó marcar un abans i un
després de participar en aquesta “guarrinkama”. Amb equips
de 4 a 8 persones, vine amb roba còmoda i que es pugui
embrutar, trencar o perdre
Gimcana pirata per a infants i joves d’entre 6 i 17 anys amb
diferents proves
De 17 a 19 h. Marge esquerre del riu, prop de la passarel·la
dels Camps Elisis

Guarrinkama (Lo Manaix)

Farem un circuit de proves on uns grups competiran contra
els altres, les proves seran atrevides però respectuoses amb
l’entorn. Conèixer gent i perdre la vergonya.
De 19 a 21 h. Zona Barraques (Camps Elisis)

El Gran Saqueig Pirata (La Sirollada)

La capitana Sirock amb tota la seva tropa s’enfronten amb la
companyia de la nit a través de diferents proves i activitats
per recuperar les festes i tornar-les al poble
Vine amb el teu equip i participa dels jocs bestials! Curling i
bolos pirates, tir d’ou a la companyia de la nit, llançament de
meló, cursa de vaixells pirates...

Tothom podrà participar-hi mostrant el que pensa sobre certs
temes culturals.

Diumenge
10 de maig
D’11 a 12 h. Des de l’estàtua d’Indíbil i Mandoni fins a la
zona Barraques (Camps Elisis)

Cercavila (Bastoners)

Cercavila amb diferents colles bastoneres universitàries
De 12 a 14 h. Zona Barraques (Camps Elisis)

Vermut amb concurs de xerricaire i batalla de
glosa, poesia, versos i ritmes explícites (SEPC)

El concurs en si consistirà en anar bevent dels porrons mentre el públic canta una cançó. La valoració de cada participant
també es farà amb el públic assistent
12 h. Zona Barraques (Camps Elisis)

Taller de grafittis (Arran)

Introducció a l’art del grafitti amb l’ajuda d’alguns artistes
s’intentarà ensenyar als inscrits a l’activitat els pilars bàsics.
17 h. Pavelló Blau de la Fira

Escalabirres (Casal)

Pujar damunt de torres de caixes de cerveses sense tocar a
terra ni caure. La persona que fa la torre, va assegurada i va
apilant caixes al mateix temps va pujant.
De 18 a 19.30 h. Zona Barraques (Camps Elisis)

Taller de creació de Tam-Tams
amb material reciclat (Ndiatiguia)
19 h. Zona Barraques (Camps Elisis)

Enfarinada (La Sirollada)

Després de dos dies molt intensos fent les festes més populars i participatives, la capitana Sirock i tota la seva tropa
volen començar l’última nit de Festa Major celebrant que han
guanyat la companyia de la nit i recuperant una festa típica
de Lleida!
21 h. Zona Barraques (Camps Elisis)

Karaoke (Gili)

Volem dinamitzar el sopar de l’últim dia fent un karaoke.
Serà una activitat participativa on totes i tots podreu cantar
i divertir-vos amb la vostra gent en el millor ambient festiu.
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ESPORTS
Diumenge,
3 de maig
Tot el matí. Turó de la Seu Vella
III Cursa Rotary d’Orientació Esportiva
Ho organitza: Rotary Club de Lleida
Hi col·labora: Consorci del Turó de la Seu Vella. Federació
d’Esports d’Orientació. Ajuntament de Lleida
Consultar condicions i preus al web Rotary Lleida
De 8.30 a 13.30 h. Instal·lacions Raimat Golf Club
XIV Trofeu Ciutat de Lleida
Modalitat de joc: Stableford Individual Handicap
Ho organitza: Raimat Golf Club
De 10 a 14 h. Hípica Terra Ferma (Partida de Grealó, 45 Lleida)
Concurs de salts d’obstacles
Lliga Provincial de Lleida CSO
Ho organitza: Hípica Terra Ferma
Hi col·labora: Cuines Docu i Carrosseries Consa
Entrada lliure per a tots els visitants.
De 10 a 17 h. Pavelló Juanjo Garra
Campionat Gimnàstica Rítmica
Amb la participació de 400 nenes de 6 Clubs de gimnàstica
de la ciutat
Ho organitza: C.N. Lleida

Dissabte,
9 de maig
De 9.30 a 13.30 h. Rambla Ferran (davant Audiència Provincial)
Escacs al carrer
Ho organitza: Escacs Balàfia
De 9.30 a 19 h. Instal·lacions INEF (Caparrella)
12a Prova del Circuit Català de Bàdminton
(Puntua per el ranking català)
Ho organitza: Club Esportiu INEF Lleida

Diumenge,
10 de maig
De 9.30 h a 12 h. Club Tir Olímpic Lleida
(Carretera Nacional II, direcció Saragossa - falda de Gardeny)
Tirada de Festa Major
Modalitat: Precisió amb arma curta de tots els calibres.
Ho organitza: Club Tir Olímpic Lleida

De 9.30 a 13.30 h. Seu Vella
Torneig d’escacs
Ho organitza: Escacs Balafia
De 9 a 13 h. Av. Francesc Macià
XII Concurs exposició Ornitològica a votació popular
Si tens com a mascota un ocell, porta’l i participa.
Ho organitza: Club Ornitològic Ilerdenc
De 10 a 14 h. Entre les comportes i el Pont Vell
Bateig de Piragüisme al Riu Segre
Ho organitza: Federació Catalana de Piragüisme i el Sícoris
Club, Club Nàutic Lleida i Club Kayak Lleida
D’11 a 12 h. Plaça Sant Joan
Exhibició Taekwondo infantil i adult Ciutat de Lleida
Ho organitza: Delegació de Taekwondo de Lleida
D’11 a 14 h. Zona verda de la canalització esquerra del riu
(Vora la passarel·la del Liceu Escolar)
Rugbi de Festa Major
‘Rugbi Cinta’, modalitat especialment pensada per ser jugada
sense contacte.
Més informació a www.clubineflleida.com
Ho organitza: Club Esportiu Inef Lleida

Dilluns,
11 de maig
De 10 a 14 h i de 16 h a 20 h. Club Billar Lleida (Av. Navarra
s/n. Camp d’Esports)
Jornada de portes obertes

Divendres,
15 de maig
9 h. Club de tir olimpic de Lleida
IV campionat de tir policial IPA Lleida Ponent i III trofeu
Ciutat de Lleida
Adreçat a membres de les forces i cossos de Seguretat siguin o no socis de IPA.
14 h. Lliurament de premis
Ho organitza: Club de tir olimpic de Lleida
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Dissabte,
16 de maig
Diumenge, 24 de maig
De 9 a 20 h. Padel Indoor Lleida. Ctra. Alcarràs, 23 (Polí- 9 h. Sortida i arribada: Parc de la Mitjana. 8Km.
gon Neoparc)
3a prova de l’Open de pàdel de menors Mc Donald’s kids
Informació i venda d’entrades: www.padelindoor.com
info@padelindoor.com, tel. 973 19 46 18.
Preu inscripció: 15 €. Tancament inscripcions: 13 de maig a les 21 h.
Ho organitza: McDonald’s i Padel Indoor Lleida
De 9 a 13 h. Camps Elisis
17a edició milla urbana escolar i 19è memorial Jeroni Saura
Ho organitza: Regidoria d’Esports. Ajuntament de Lleida

Diumenge,
17 de maig
9 h. Sortida i arribada: Aeròdrom d’Alfès
Caminada
Inscripció: 2 €. Distància: 12 Km.
Ho organitza: Ateneu Popular de Ponent, Amics de la Seu
Vella, Dona Balàfia Associació
De 10 a 14 h. Pavelló Municipal de la Bordeta
XLV Campionat de Catalunya de cant d’ocells fringíl·lids
Ho organitza: Societat Ocellaire ‘EL RAM’

Dissabte,
23 de maig
De 9.30 a 13.30 h. Pavelló Municipal Juanjo Garra
Jornada Lliga interclubs de Lleida
Ho organitza: ACELL
De 9.30 a 20.30 h. Diumenge 24, de 9.30 a 15 h. Pista d’Atletisme de les Basses d’Alpicat
Gran premi d’Espanya 2015 Ciutat de Lleida de Tir amb arc
Ho organitza: Tir amb Arc Pardinyes
De 20 a 01 h. Circuit permanent de Dirt Track
Adreça: Partida de Rufea de Lleida
Dirt Track Ciutat de Lleida
Ho organitza: Moto Club Segre
Hi col·labora: Ajuntament de Lleida
Preu: 10 €, menors de 12 anys, entrada gratuïta.

El voluntariat en marxa
Ho organitza: Federació Catalana de Voluntariat Social

Dissabte, 30 de maig

De 9.30 a 14 h. Pista d’Atletisme de les Basses d’Aplicat
Gran premi d’Espanya 2015 Ciutat de Lleida de tir amb arc
Ho organitza: Tir amb arc Pardinyes
10 h. Instal·lacions del Club Billar Lleida
Av. Navarra, s/n (Camp d’Esports)

Fase final de la segona divisió a tres bandes
Ho organitza: Club Billar Lleida

Diumenge,
31 de maig
De 9.30 a 15 h. Pista d’Atletisme de les Basses d’Aplicat
Gran premi d’Espanya 2015 Ciutat de Lleida de tir amb arc
Ho organitza: Tir amb arc Pardinyes
10 h. Instal·lacions del Club Billar Lleida (Av. Navarra, s/n
- Camp d’Esports)
C.B. Lleida VS S.B. Foment Molins
Lliga catalana 4 modalitats 1a divisió billar
Ho organitza: Club Billar Lleida
Sortida: 8 h del Pavelló Onze de Setembre
Caminada Pla de ponent
Recorregut anirà: c. Enric Farreny, camí Boixadors, camí del
Burro, Basses d’Alpicat, Alpicat, Av. del Parc, Urbanització
Buenos Aires, camp de golf, camí de Raimat, Raimat, Pantà
Gros, Col·legi Clavé, Sant Joan de Déu d’Almacelles
Inscripció: 10€
Ho organitza: Centre Excursionista de Lleida, Centre Assistencial Sant Joan de Dú d’Almacelles.
Hi col·labora: Centre Excursionista d’Alpicat

Autor: Rubén Aragüés

48 / Aplec del Caragol

XXXVI APLEC DEL CARAGOL
Del 25 al 28 de maig

XIX Setmana Cultural de l’Aplec del caragol
S’obre amb el pregó solemne i el lliurament dels premis
Caragol Bover, llimac i del concurs literari. També es fa teatre, havaneres i una “Juerga” Carrinclona amb garrotins i
cançons populars de Lleida.
Ho organitza: Federació de Colles de l’Aplec del Caragol
Gratuït

Divendres
29, dissabte 30 i diumenge 31 de maig
Camps Elisis

Durant tres dies un centenar de colles es reuneixen per participar d’aquesta festa d’Interès Turístic Nacional d’Espanya i
d’Interés Tradicional de Catalunya en el marc dels Camps Elisis, que acull activitats obertes al públic com exhibició castellera, jocs infantils, animació de xarangues... El recinte inclou
un espai on el visitant pot tastar caragols i cuina lleidatana.
Ho organitza: Federació de Colles de l’Aplec del Caragol
Més informació:www.aplec.org

Antoni Alba Porta
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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: Al telèfon 973 700 393. Al correu electrònic festes@paeria.cat
Del 5 al 31 de maig
Exposició Ballar el Moro
Una producció del Museu Etnològic de Barcelona i l’ Associació Cultural Joan Amades.
Més informació sobre l’exposició a: http://w110.bcn.cat/portal/site/MuseuEtnologic
Ho organitza: Centre de Cultura Popular i Tradicional de Lleida
i ACTP. Aurembiaix.

MUSEU D’ART JAUME MORERA

C. Major 31 i av. Blondel 40, baixos
De dimarts a dissabte, de 12 a 14 h i 17 a 20 h. Diumenges i
festius, d’11 a 14 h. Dilluns, tancat
Sala d’exposicions temporals
(av. de Blondel, 40, baixos)
Del 8 d’abril al 14 de juny de 2015
Joaquín Ureña. El taller expandit
El taller expandit constitueix el darrer treball de Joaquín Ureña, una proposta en la qual l’artista torna a incidir no només
en la renovació de la tècnica i el format de l’aquarel·la que l’ha
singularitzat, sinó també en els seus temes predilectes dels
darrers temps, que, com que són articulats dialècticament,
han acabat cristal·litzant en una nova síntesi creativa.

CENTRE D’ART LA PANERA

MUSEU DE L’AIGUA

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.

Campament de La Canadiense
Av. de Miquel Batllori, 52
De dimarts a divendres, de 10 a 14h. Dissabtes de 10 a 14h
i de 17 a 20h

Exposicions fins el 24 de maig
9a Biennal d’Art Leandre Cristòfol
Transició democràtica a Lleida. Epíleg: Fernando Sánchez
Castillo
Otra Cosa de La Gran
miniÍndex, a l’espai miniPanera

Exposicions: La força de l’aigua. El Dr. Pearson i les obres
de La Canadiense a Lleida i Aigües del món. Col·lecció
d’ampolles d’aigua d’arreu del món

Dissabtes, a les 12 h i a les 18 h; i diumenges, a les 12 h
(fins el 24 de maig)
Activitat familiar de cap de setmana: Retalla, enganxa i
dissenya un llibre.
Edat: de 4 a 10 anys . Gratuït
Inscripcions: places limitades. Us hi podeu inscriure telefonant al 973.262.185 o enviant un correu a educaciolapanera@
paeria.cat.
Dissabte, 16 de maig, 12 h
L’art, una petita experiència.
Activitat familiar amb nens i nenes d’1 a 3 anys.
Durada: 45 minuts. Gratuït
Inscripcions: places limitades. Us hi podeu inscriure telefonant al
973 262 185 o enviant un correu a educaciolapanera@paeria.cat.

Dipòsit del Pla de l’Aigua
C. Múrcia, 10 (pl. del Dipòsit)
Diumenges, de 12 a 14h

El primer dipòsit d’aigua de la ciutat, de finals del segle XVIII,
és avui un espai fascinant i captivador.

Molí de Sant Anastasi

Av. de les Garrigues, 128 (la Bordeta)
Dissabtes, de 12 a 14h
Antic molí fariner, mogut per l’aigua de la sèquia de Fontanet,
vestigi de la riquesa agrària de l’horta de Lleida.
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RODA RODA - MUSEU D’AUTOMOCIÓ

C. de 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
Peça del trimestre: Dodge 3700 GT
El Museu de l’Automoció Roda Roda exposa com a “peça
del trimestre” un vehicle de fabricació espanyola de l’any
1975, es tracta d’un Dogde 3.700 GT automàtic.
Dissabte 16 de maig, La Nit dels Museus, el museu romandrà obert de les 11 a les 14 h i de les 17 a les 24 h. A les 21h
hi haurà una visita guiada gratuïta.
Dissabte 23 de maig, 12 h. Visita guiada gratuïta
Amb l’objectiu d’apropar el món de l’automoció al públic en
general, el Museu Roda Roda ofereix visites guiades gratuïtes el 4t dissabte de cada mes.

GALERIA ESPAI CAVALLERS

C. Cavallers 31- 33
Tardes: de dimarts a dissabte, de 17.30 a 20.30h. Matins: de
dijous a dissabte, de 17.30 a 20.30h
Del 13 de maig al 14 de juny
Exposició de pintura de l’artista Carme Aliaga, Estrats
Ho organitza: Galeria Espai cavallers
Hi col·labora: Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Lleida
Entrada lliure

CAIXAFORUM LLEIDA

Av. de Blondel, 3
De dilluns a dissabte, de 10 a 20 h. Diumenges i festius, d’11 a 14 h

Enric Gasulla Peralta

Del 12 de febrer al 19 de juliol de 2015. CaixaForum Lleida
Exposició Georges Méliès La màgia del cinema
La mostra repassa la diversitat de la seva obra i el valor que
ha tingut en l’evolució de la història del cinema.
Entrada lliure
Dissabte, 16 de maig
Horari especial de visita de l’exposició: de 10 a 20 h. Per al
públic familiar
Visita-taller. De la màgia al cinema +5. A les 18 h. Els nens
i les nenes han d’anar acompanyats d’un adult. Visites comentades per al públic general. A les 19 i les 22 h
Dilluns, 18 de maig
De 17.30 a 19.30 h. Després de la visita comentada a l’exposició compartirem impressions en una tertúlia acompanyada
d’un cafè. Preu: 4 €

CENTRE D’INTERPRETACIÓ
DE LA MITJANA

Parc de la Mitjana (barri de Pardinyes)
De dilluns a divendres de 10 a 14 h i el tercer diumenge de
cada mes de 10.30 h a 14 h.
Ho organitza: Regidoria de Medi Ambient i Horta
Més informació: http://sostenibilitat.paeria.cat

BIBLIOTECA PÚBLICA DE LLEIDA
CLAUSTRE DE L’HEMEROTECA
Rbla Aragó, 10

Del 5 al 30 de maig
Exposició La Gran guerra en imatges 1914-1918
Dilluns, de 15 a 20 h, de dimarts a divendres, de 10 a 20 h,
dissabtes, de 10 a 14 h.
Ho organitza: Serveis Territorials de Cultura a Lleida i Biblioteca Pública de Lleida
Hi col·labora: Fundació Antigues Caixes Catalanes
Entrada lliure

MERCAT DE L’HORT A TAULA

Diumenge, 3 de maig
De 9 a 20 h. Pl. Sant Joan
És tracta d’un mercat de productes locals, amb dos objectius
molt clars, per una banda oferir un lloc de venda als pagesos
i elaboradors lleidatans, i per l’altra donar a conèixer els productes agraris de proximitat i sensibilitzar la població sobre
els valors de l’agricultura i l’alimentació.
Ho organitza: Regidoria de Promoció Econòmica Industrial,
de Comerç Mercats i Consum

MUSEU DEL PALAU DE LA PAERIA
Pl. Paeria, 1

Del 18 d’abril al 17 de maig
Exposició 10 anys del Club Banyetes
De dilluns a dissabte, de 10.30 h a 14 h. Diumenges, d’11 - 14 h.
El Club Banyetes repassa els seus 10 anys (2005-2015) de
vida amb una exposició organitzada en 10 apartats: el caragol Banyetes, els amics, el programa de la televisió, la
música, els dissenys, les festes, el Nadal, les publicacions,
els espectacles musicals, la solidaritat.

Francesc Claverol Guiu
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ESGLÉSIA ROMÀNICA DE SANT MARTÍ TURISME DE LLEIDA
C. Jaume I , 1
De dilluns a dissabte, de 17.30 - 00 h.
Diumenges i festius, de 12 - 14 h
Els dies 8, 9 i 10 de maig, obert de 12 a 14 h i de 17.30 a 00 h

Del 16 d’abril a l’11 de maig
IN&OUT. Instants de moda
Fotografies de Xavi Menós
Què hi ha darrere d’una passarel·la? Com es preparen les
models abans d’una desfilada? Tenim temps de fixar-nos en
els detalls dels dissenys que llueixen? Aquestes preguntes
tenen resposta en forma d’espectaculars fotografies del lleidatà Xavi Menós, qui ens aporta una particular visió del món
de la moda tot resseguint el treball dels principals creadors i
marques internacionals com són Óscar de la Renta, Del Pozo,
Carolina Herrera, Alexander Wang, Michael Kors, Valentino...
www.inandoutlleida.com
#InOutLleida
www.xavimenos.com
Ho organitza: Ajuntament de Lleida
Hi col·labora: Diari Segre i Museu de Lleida

LA PALMA - CENTRE DE RECURSOS JUVENILS
C. La Palma, 3

Dimecres, 6 de maig
9.30 h. Seu Vella
Gimcana Destí Europa
Joc organitzat per la Regidoria de Joventut i Europe Direct,
per celebrar el dia d’Europa. Hi participen joves de 1r de batxillerat dels centres educatius de Lleida.
19.30 h. Rectorat - Udl. Sala de juntes del 2n pis, 2.26
Grup de reflexió: Les dones som pacients amb drets
Entrada lliure i gratuïta.
Ho organitza: associació LIKA - www.associaciolika.org
De l’1 al 31 de maig
L’aparador - espai d’exposicions al hall de la Palma.
Horari: de dilluns a divendres de 10 a 13.30 h i de 16.30 a 20 h
Exposició de fotografies dels participants als cursos de la Palma. Durant el mes de maig es podrà visitar a l’Aparador de la
Palma una exposció amb els treballs fets pels alumnes dels
cursos de fotografia de la Palma.
Dissabte, 16 de maig
Pintada d’un graffiti per commemorar el dia contra l’homo/
lesbo/transfòbia.
Lloc a determinar.
Ho organitza: Assocació LIKA - www.associaciolika.org

Bus Turístic Primavera: Ruta Històrica
Dies: 1, 2, 3, 9, 10, 11, 16, 17, 23, 24, 30, 31 de maig.
Sortides a les 11 h, 12 h, 13 h, 16 h, 17 h, 18 h i 19 h
Parada inici i fi de trajecte: Pont Vell (davant de la Paeria)
El recorregut del Bus Turístic comença davant de la Paeria i té
una durada aproximada d’una hora. La línia uneix els dos turons de la ciutat i fa accessible la visita a la Seu Vella - Castell
del Rei i el Castell Templer de Gardeny.
Més informació: oficina de Turisme de Lleida i al mateix bus
Ho organitza: Turisme de Lleida/Sarbus
Patrocina: EKE
Preu: 1,20 €, són valides les targetes: T-temps, T-Nostra, T-estudiant, ATM, EMOCITY. Auriculars: 0,50 €
Visites guiades per Lleida
11.30 h. Sortida des de l’Oficina de Turisme de Lleida (c. Major, 31)
És una proposta de rutes interactives, a peu de carrer per descobrir la ciutat: l’essència del centre històric, el patrimoni modernista, les històries ocultes amb la Lleida secreta, l’època templera...
Cal inscriure’s al 973 700 319 o infoturisme@paeria.es
Més informació o venda d’entrades: Turisme de Lleida
Ho organitza: Turisme de Lleida
Hi col·labora: Nomon - GMM - Sirga
Visita guiada: Preu 5 €. Gratuït per a menors de 12 anys
(màxim dos infants per adult).
Dissabte, 9 de maig
Lleida Modernista.100 anys de Modernisme a Lleida
Empresa GMM Comunicació
Dissabte, 16 de maig
Lleida Secreta. Privilegi 750 aniversari de la Paeria
Empresa GMM Comunicació
Dissabte, 23 de maig
Bagul d’històries. Racons de Llegenda
Nomon
Dissabte, 30 de maig
Cobla dels Joglars. Racons de llegenda
Sirga

CENTRE BTT LLEIDA

Av. Tortosa, 88. 25005 Lleida info: 628 081 616
Gestionat pel Club Ciclista Terres de Lleida
Al barri de Pardinyes es troba el centre BTT Lleida on es pot
llogar bicicletes, rentador, vestidors, rutes guiades de diferent nivell... i, a més, servei de cafeteria.
Sortida familiar i recorreguts per Lleida en BTT
Diumenge, 10 i 24 de maig, sortida a les 10 h
Durada: 2h. Info. 628 08 16 16
Gratuït
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CASTELL TEMPLER DE GARDENY

Tots els caps de setmana i festius de maig
Horari: 10 - 13.30 h. Dissabte, diumenge i festius
Qui desitgi retrocedir vuit segles i submergir-se en plena era
templera, només cal que visiti el Castell.
Més informació o venda d’entrades: oficina de Turisme de Lleida
Ho organitza: Turisme de Lleida
Preu: 2,60 €
Divendres, 1 de maig
Templer per un dia
Dissabte, 2 de maig
Visita al Castell Templer de Gardeny amb guia
Empresa NOMON
Horari: 10 - 13.30 h. Dissabte, diumenge i festius
Més informació: Oficina de Turisme de Lleida
Ho organitza: Turisme de Lleida
Preu: 3 € . Gratuït per a menors de 12 anys (màxim dos infants per adult)
Dilluns, 11 de maig, 10 - 13.30 h
Portes ofertes al Castell Templer de Gardeny

MUSEU DE LLEIDA

C. Sant Crist, 1
Dimarts, dimecres, dijous i dissabtes de 10 - 14 h i de 16 - 18 h.
Divendres, diumenges i festius de 10 - 14 h

Enric Llovera Jover

5es Nits Gastronòmiques del Museu de Lleida
La cuina de les mil i una nits.
Descobrim el llegat de Madina Larida.
Dijous 21 i divendres 22 de maig. 21 h. Museu de Lleida
En aquesta cinquena edició us proposem un maridatge entre
el patrimoni andalusí de Lleida i una de les cuines més sotisficades del món. Portarem a terme una ruta per la Madina
Larida dels segles IX i X, que finalitzarà a l’àmbit expositiu
de L’Àndalus del Museu de Lleida. Tot seguit gaudirem d’una
degustació de diferents plats d’inspiració àrab que ens permetran evocar els sabors procedents d’Orient.
Ho organitza: Museu de Lleida
Hi col·labora: Turisme de Lleida, Cafè del Museu, Como Pomona, Omar Charah.
Cal reserva prèvia, telefonant al 973 283 075. Places limitades.
Preu: 30 €.
Del 14 de maig al 9 d’agost
Exposició El fil invisible: dones que cusen.
Col·lecció d’indumentària de Victòria Antó
Dijous 14 de maig, s’inaugura a les 18 h

LLEIDA SECRETA

Diumenge, 3 de maig, de 10.30 a 13.30 h.
Muralles d’Anselm Clavé (c. Anselm Clavé, 47)
Jornada de Portes Obertes a les muralles d’Anselm Clavé
Diumenge, 10 de maig, de 10.30 a 13.30 h.
Auditori Municipal Enric Granados
Jornada de Portes Obertes a les restes romanes de
l’Auditori
Diumenge, 17 de maig, de 10.30 a 13.30 h.
Les Adoberies (rbla. Ferran, 9)
Jornada de Portes Obertes a les adoberies de Lleida
Des de l’escorxador arribaven les pells a les adoberies on,
després d’un laboriós procés, la pell es transformava en cuir.
Diumenge, 24 de maig, d’11 a 12.30 h.
Arxiu Arqueològic (Avinguda Fontanet, 26. Lleida - barri
de la Bordeta)
Jornada de Portes Obertes al magatzem de l’Arxiu arqueològic
Vine i descobreix els tresors de l’Arxiu Arqueològic de
Lleida. Retalls de la nostra història és una mostra on petits i grans poden contemplar, i fins i tot tocar, els estris
dels nostres avantpassats recuperats en les excavacions
arqueològiques realitzades a la ciutat de Lleida i descobrir la història de la ciutat des de la Ilerda romana fins a
l’actualitat.
Més informació: Visites concertades a les 11 i 12.30 h.
Cal inscripció prèvia a:
973 222 641 o vinearxiuarqueologic@paeria.es
Ho organitza: Arxiu Arqueològic. Secció d’Arqueologia de
l’Ajuntament de Lleida.
Entrada lliure a totes les visites

SALA MUNICIPAL DE SANT JOAN

Del 13 al 31 de maig
Missió: Atalanta
De dilluns a dissabte, de 18 a 20 h. Diumenges i festius, de
12 a 14h
Ofereix un conjunt d’imatges i d’infografíes referents al treball realitzat per les Forces Armades des del 2009 en la lluita
per erradicar la pirateria a les aigües de l’Índic. 50 Aniversari
de l’entrega de la Bandera de Combat a la corbeta Nautilus
per part de la Paeria
Ho organitza: Subdirección General de Publicaciones y Patrimonio Cultural. Ministerio de Defensa.
Hi col·labora:Ajuntament de Lleida

José M. Estadella Font
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INFORMACIÓ DE LES FESTES
Web de les festes:
www.paeria.cat/festes
Xarxes socials de les festes:
Facebook, www.facebook.com/paeriafesteslleida
Twitter, @FestesLleida
Instagram@festeslleida
Web de la Regidoria de Promoció Cultural, Museus, Festes
i Cultura Popular
www.paeria.cat/cultura
App Cultura Lleida, us la podeu descarregar a:
www.paeria.cat/mobi
Regidoria de Promoció Cultural, Museus, Festes i Cultura
Popular
Av. Blondel, 64 Tel. 973 700 394. Horari: de dilluns a divendres: de 9 a 14 h
Auditori Municipal Enric Granados
Pl. Mossèn Cinto Verdaguer, 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 dilluns a dissabte
de 17 a 21 h. (Dilluns 11 de maig tancat).
Teatre Municipal de l’Escorxador
Lluís Companys, s/n. Tel. 973 27 93 56. Horari taquilla: de
dilluns a divendres, no festius: de 17 a 21 h
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 App
Cultura Lleida i als mitjans de comunicació.
Telèfon mòbil
Podeu accedir al programa mitjançant el telèfon mòbil introduint en el navegador l’adreça www.paeria.cat/festes.
Informació dels actes a través del 010
Disponible de les 6 h a les 00 h, de dilluns a divendres. (Consulteu les condicions d’ús del servei al web. Cost de la trucada segons operadora) o a través del número telefònic 807 117
118 (des de fora del municipi de Lleida). El preu màxim de la
trucada és de 0,47 €/minut des de xarxa fixa i 0,77 €/minut
des de xarxa mòbil, impostos inclosos i tarifat per segons).

PAERIA.CAT/FESTES

APP CULTURA LLEIDA

Informació a través de les pantalles informatives de
l’OMAC (Oficina Municipal d’Atenció al Ciutadà i de
l’OGAT (Oficina de Gestió i Atenció Tributària)
Els programes s’enviaran a les bústies de la ciutat i seran facilitats també en altres punts: Regidoria de Promoció Cultural,
Museus, Festes i Cultura Popular, Oficina de Turisme, Oficina
Municipal d’Atenció al Ciutadà i el Palau de la Paeria.
Servei de bus de les Festes de Maig
Dissabte 9 i diumenge 10 de maig de 2015
Itinerari:
Camps Elisis → Pont Vell → Audiència → Estació Renfe →
Príncep de Viana - Prat de la Riba → Príncep de Viana - Corts
Catalanes → Plaça Europa → Enric Granados → Mercat Fleming → Ronda - Segrià → Ronda - Pius XII → Plaça Pagesos
→ Ronda - Unió → Camí de Rufea → Instituts - Ton Sirera →
Passarel·la Maristes → Estació d’autobusos → Pont Universitat → Dra. Castells - Estudi General → CAP Cappont → Dra.
Castells - Garrigues → Camps Elisis
Horari:
De les 23 a 1 h: dos autobusos, amb freqüència de 20 min
D’1 a 4.30 h: un autobús, amb freqüència de 30 min.
Accessibilitat i atenció vers la discapacitat
La Festa Major és per a tothom. Són dies en què la participació de tota la ciutadania és la clau per gaudir de la ciutat.
Els espais festius 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 i al Piromusical un espai
al pont Vell.

Els següents actes de la Festa Major disposaràn d’un intèrpret
de llenguatge de signes per a les persones amb dèficit auditiu:
- El Pregó de les festes, que es farà el divendres 8 de maig, a
les 20 h al Saló de Plens del Palau de la Paeria, l’Ofici Solemne en honor a Sant Anastasi i l’Ofrena de flors, que se celebra
el dilluns 11 de maig a les 11 h a la Catedral de Lleida i a les
12.45 h a la plaça Sant Joan.
L’organització
L’organització de les Festes de Maig 2015 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.
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José María Farré Revert

NITS

A LLEIDA

NITS Q A LLEIDA
Nits Q Lleida és una iniciativa conjunta de l’Ajuntament de Lleida amb la Plataforma NITS Q
Lleida i amb el suport de la Generalitat de Catalunya i de la Diputació de Lleida per promoure
l’oci nocturn segur, atractiu, saludable, creatiu i de qualitat a la nostra ciutat.

11

Si vols el kid dels plaers Nits Q i fer-te una foto divertida,
busca’ns el dissabte dia 9 de maig a la zona de concerts
dels Camps Elisis a partir de les 24 h.
Per gaudir de la Festa Major et recomanem:
- Participa plenament en tots els actes programats! El més
important de la Festa Major és gaudir-la. Fes-ho amb els teus,
família, amics, companys... Gaudeix de la teva ciutat, de la
gent, de l’ambient, dels concerts, de l’oci i de tots els actes
programats.
- Si prens begudes alcohòliques, consumeix-les de manera
espaiada i observa els teus límits!
- Sempre tens alternativa! Valora si et cal l’alcohol o altres
1
drogues per passar-ho bé.
- Si has de conduir, millor que no beguis, l’alcohol altera les
facultats necessàries per a la conducció. Consulta l’oferta de
transport públic. 19
15
- És important
que mengis abans de prendre begudes alco9
13
hòliques. Cal vigilar amb les barreges, sense oblidar que els
efectes de l’alcohol varien en funció del pes, l’alçada i el sexe
12
de cada persona.
10

2

6

VIU LES FIRETES!
5

14

8

De l’1 al 31 de maig

Decathlon

7 FIRETES

NOVA UBICACIÓ!

4

- Recorda que el consum de drogues a la via pública comporta sancions importants.
- Està totalment prohibida la venda i consum d’alcohol als
menors d’edat!
- Per a qualsevol situació d’emergència, contacta amb el personal sanitari present a la Festa Major o telefona al 112.
- Fem de la Festa Major de Lleida un acte de civisme i de responsabilitat. Sigues curós amb el mobiliari urbà i, sobretot,
respecta la resta de la ciutadania.
Per a més informació:
www.benestarsocial.paeria.cat
www.facebook.com/nitsqlleida
Telèfons d’interès:
Tele Radio Taxi Lleida: 973 20 30 50 / 973 24 90 90
Loteutaxi: 973 22 33 00
17
Emergències
Mèdiques: 112
Guardia Urbana: 092/973 70 06 00
Mossos d’Esquadra: 112 / 973 70 00 50
Creu Roja: 973 27 99 00
Oficina de Turisme
1. Auditori Municipal Enric Granados
2. Avinguda de Blondel
3. Cafè del Teatre
4. Camps Elisis
5. Casa dels Gegants. Regidoria de Cultura
6. Carrer Major
7. Firetes
8. Plaça de Blas Infante
9. Plaça del Dipòsit de l'Aigua
10. Plaça de la Paeria
11. Plaça de Ricard Viñes
12. Plaça de Sant Joan
13. Plaça de la Sardana
14. Piromusical
15. Rambla de Ferran
16. Teatre Municipal de l'Escorxador
17. Teatre de La Llotja
18. Turó de Gardeny
19. Turó de la Seu Vella

Festa Major de Lleida 2015
Promoció no vàlida del 8 a l’11 de maig i
els dies 15 i 31 de maig (Preus populars)
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RETALLA i JUGA AMB ELS GEGANTS DE LLEIDA
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FARAÓ
Data estrena: 10 de maig de 1995
Constructor: Agustí Serrano i Víctor Echarri
(taller El Ingenio)
Aquests dos gegants es van fer amb la intenció de recuperar

els que Lleida havia tingut entre 1906 i 1924. Inicialment el
gegant portava barba, però en la darrera restauració li fou
retirada, ja que es va considerar que la figura guanyava en
estètica i caracterització.

ZONA ALTA
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ESTACIÓ · PL. EUROPA

973 242 664

a.masip@hotmail.com · corts catalanes, 72 · lleida
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AV. BLONDEL
Centro de Gestión

BARRACHINA, SCP
LABORAL, FISCAL, COMPTABILITATS,
ASSEGURANCES i DEPARTAMENT JURÍDIC
Passeig de Ronda 59, baixos · 25006 Lleida
Tel. 973 231 393 · Fax 973 283 987
maa2barr@telefonica.net
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AV. CATALUNYA
Tot per emportar
Menjars casolans
Pollastres a l’ast
Menús
Xurreria

Gaudeix
del nostre
menú
econòmic
per 5,50 €

C. Acadèmia, 15 · Tel. 973 289 520 · 25002 Lleida
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70 / Festa Major dels Museus

LA FESTA MAJOR DELS MUSEUS:
EL DIA INTERNACIONAL DELS MUSEUS I LA NIT DELS MUSEUS
Des del 1977 el Consell Internacional
dels Museus (ICOM) organitza tots els
anys, al voltant del 18 maig, el Dia Internacional dels Museus (DIM), una ocasió única per a la comunitat museística
internacional. Aquest dia, els museus
que hi participen, planifiquen esdeveniments i activitats creatives relacionades
amb el lema del Dia Internacional dels
Museus, connecten amb el seu públic
i subratllen la importància del paper de
les institucions museístiques com a entitats al servei de la societat i del seu
desenvolupament.
El lema d’aquest any 2015 és Museus
per a una societat sostenible, títol que
posa de manifest el paper que juguen els
museus a l’hora de sensibilitzar el públic
sobre la necessitat d’una societat menys
malgastadora, més solidària i que utilitzi

els recursos d’una manera més respectuosa amb els sistemes biològics. Actualment, la humanitat ha d’adoptar formes
de vida i de desenvolupament compatibles amb els límits de la natura. La transició cap a un tipus de societat sostenible
passa per la invenció de nous mètodes
de pensament i d’acció. Promotors del
desenvolupament sostenible i autèntics
laboratoris de pràctiques exemplars, els
museus actuals tenen un paper essencial
en aquesta transició així com en l’objectiu
de consolidar la seva posició i fer sentir la
seva veu en aquest context.
Una acció que incideix i perllonga la celebració del Dia Internacional dels Museus
és La Nit dels Museus, una iniciativa del
Consell d’Europa en què participen més
de quatre mil museus de quaranta països
i que aquest any arriba a la seva dotzena

edició. A Lleida, gràcies a la iniciativa de
l’Ajuntament de Lleida, per vuitè any consecutiu, els museus i equipaments culturals de la ciutat s’uneixen per celebrar
conjuntament aquesta Nit, que enguany
té lloc el dissabte 16 de maig. L’objectiu
de la jornada és atansar el patrimoni i la
cultura als ciutadans en un horari diferent, que convida a visitar els museus i a
participar de les diferents activitats en un
ambient nocturn i lúdic. Els últims anys,
els lleidatans han respost massivament a
aquesta iniciativa que, d’aquesta manera,
s’ha consolidat en el calendari d’activitats
culturals de la ciutat. Com cada any, els
museus i equipaments obriran les seves
portes de 20.00 a 24.00 hores i a més,
oferiran diverses activitats adreçades a
tothom. Així doncs, Bona Festa Major
dels Museus!

AV. SEGRE

Vine al Bistrot a preguntar pels nostres menús per fer les teves celebracions...
I també a probar el nostre menú de dilluns a dissabte

C. General Brito, 21 - Tel. 973 229 191 - 25007 Lleida
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SANT ANTONI
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RETALLA i JUGA AMB ELS GEGANTS DE LLEIDA

FARAONA
Data estrena: 10 de maig de 1995
Constructor: Agustí Serrano i Víctor Echarri (taller El Ingenio)

Aquests dos gegants es van fer amb la intenció de recuperar
els que Lleida havia tingut entre 1906 i 1924.
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CAPPONT
MENJARS PER EMPORTAR
Amb 13 anys d`experiencia, és la teva botiga per menjar bé, a bon preu. Els autèntics creadors del “dia del client”
Aquests mesos fem els preus que la gent d’avui en dia es mereix:
de dilluns a divendres, 4€ el menú, el cap de setmana i els festius, 5€ i pollastres a l’ast a només 6 €!
Trobaras obert tots els dies de 9 a 16 h. Vine i proba-ho! T’agradara!
C. Abat Escarré, 5 · Tel. 973 20 07 50 · 25001 LLEIDA

Sap per què només Vaillant
ha de tenir cura de la
seva caldera Vaillant?

Perquè només el Servei Tècnic
Oficial Vaillant és l’autèntic
expert en la seva caldera Vaillant?
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LA BORDETA
Us desitgem unes bones Festes de maig!
Oficines: Miquel Batllori, 89, altell 2, 25001 - Lleida - Tel. 973 262 016
teixido@teixidosa.com www.teixidosa.com

DISTRIBUCIÓN

TEIXIDO RECIARIDS S.L. · TEIXIDÓ OIL, S.L. · TRANSPORTS I EXCAVACIONS TEIXIDÓ, S.A.

AGENCIA DE DISTRIBUCIÓN
(Folletos publicitarios y Cartelería)

Tel. 973 21 09 70 · 608 531 059
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ZONA MERCAT DEL PLA
ANGELA BETATO ANGULO
PERITAJES JUDICIALES CALIGRAFICOS Y PSICOGRAFOLOGICOS
LICENCIADA EN DERECHO Y EXPERTA EN PERICIALES
Servicios para: Abogados, empresas y particulares.

Especializada en:
- Verificación de firmas en contratos, albaranes, pagarés, cheques, convenios, finiquitos, documentos privados, etc.
- La autenticidad o no de manuscritos.
- Verificación de la letra de testamentos ológrafos.
- Aclaración de posibles falsificaciones.
- Identificación de la autoría de anónimos en distintos soportes.
- Informes a efectos judiciales y en otros ámbitos de las características
psicosomáticas e intelectuales de las grafías examinadas orientadas a
la interpretación científica de la personalidad.

Vila de Foix, 4 Lleida · Tel. 696 700 021 · abetato@caligrafosperitos.eu · http://caligrafosperitos.eu
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ZONES INDUSTRIALS

Polígon Industrial Camí dels Frares, parc. 84
C. Alcarràs · Tel. 973 210 040 · Lleida
arbones@arbones.cat · www.arbones.net
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Us desitge
C/ Pere de Cabrera, 16 2-A · 25001 Lleida
Edifici Eurotrading
Tel. / Fax. 973 21 40 40
neteges@solinet.cat

Major

Plats de Festa Major

Macarrons amb bacallà

Perdiu a la vinagreta

La nit anterior dessalarem el bacallà i així el tindrem a punt
per esmicolar-lo a trossets. Bullirem els macarrons amb 2
fulles de llorer i sal.
Quan els tinguem a punt barrejarem els macarrons amb
el bacallà.
Un cop preparat en una safata, ho ficarem al forn amb una
capa d’all i oli per gratinar al nostre gust.

Ficarem oli en una paella, en aquesta marcarem la perdiu. Després
farem un sofregit amb una cabeça d’alls sencers, dos fulles de llorer, una ceba mitjana trossejada i un tomàquet madur de penjar.
Quan el sofregit estigui ben daurat hi afegirem la perdiu prèviament marcada, un vas amb 3/4 parts de vi i 1/4 part de vinagre
de vi. Ho deixarem coure fins al punt a foc molt lent (aproximadament 2 hores llargues), donant-li tombs de tant en tant.

Publicitat / 81

Especialitat en cuina catalana
Cuina d’elaboració pròpia · Lloses de verdura
Partida de Butsenit, 11 · 25194 Butsenit, Lleida ·Tel. 973 26 14 81
Disposem d’un ampli aparcament
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20
ANYS
DE L’AUDITORI
L’Auditori és un edifici singular que podem definir com un centre cultural concebut per a la creació, la promoció, la
difusió, la investigació i l’ensenyament
de la música en totes les seves vessants.
Consta de dues sales de concert: la sala
simfònica amb un aforament màxim de
803 places, de la qual destacarem les
magnífiques qualitats acústiques i sonores que ja coneixen orquestres i solistes
nacionals i internacionals i l’altra sala, de
dimensions més reduïdes i molt acollidora, que és la de música de cambra i el seu
aforament és de 241 persones.
Aquest equipament també acull les
instal·lacions del Conservatori i l’Escola
de Música municipals així com la Biblioteca-Fonoteca, especialitzada en música
i que està oberta al públic en general i, finalment, al soterrani ens trobem amb una
sala d’exposicions que també acull les
restes arqueològiques que es van descobrir durant la construcció de l’edifici.
Amb la inauguració de l’Auditori, l’any

1995, es va crear una temporada estable
de concerts que any rere any s’ha anat
fent un lloc dins la vida social i cultural
de la nostra ciutat. A banda d’acollir les
formacions residents (OJC, Cor de Cambra de l’AEG, Quartet Teixidor, LleidArt
Ensemble, Veu.Kat i JOP), fruit de la bona
salut musical lleidatana, al llarg d’aquests
20 anys l’Auditori ha ofert concerts de
primer ordre amb formacions i músics
vinguts d’arreu i de gran qualitat, de diferents estils musicals, tot i que la seva vessant més important és la música clàssica.
Podem citar noms del món de la lírica que
ens han emocionat com Josep Carreras,
Teresa Berganza, Jaume Aragall, Barbra
Hendrix o Joan Pons, grans solistes i virtuosos instrumentals com Joaquín Achúcarro, Alícia de Larrocha, Aldo Ciccolini,
K. Wha Chung, Manuel Barrueco o Silvia
Marcovici. S’han interpretat grans concerts amb obres de Beethoven, Mahler,
Bramhs, Mozart, Prokòfiev, o Mendelssohn i ens han acompanyat orquestres

com l’OBC, l’Orquestra de Cadaqués o
l’Orquestra Simfònica de Tenerife, però
tampoc hem d’oblidar el repertori simfònicocoral com els oratoris i les passions
de Bach, el Messies de Händel o els Carmina Burana de Carl Orff amb la interpretació de formacions com The Sixteen, Il
Fondamento, El Concierto Español, The
English Concert o Le Concert des Nations que tant han delectat el públic. Tots
aquests concerts, els han guiat grans batutes començant per Jordi Savall, Eiji Oue
o Victor Pablo Pérez i acabant per Tom
Koopman, Antoni Ros Marbà o Sir Neville
Marriner. Per acabar no oblidem els grans
noms del jazz i de les altres músiques.
Ens han visitat el mític violinista Stéphane
Grappelli, l’enyorat Tete Montoliu, Mayte
Martín amb el seu sentiment, el grandíssim Lluís Llach, la carismàtica M. Dolores
Pradera i un immens etcètera.
Purificació Terrado Pablo
Directora Tècnica
Auditori Municipal Enric Granados
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Escola d’equitació Champion Horse
El teu club d’hípica al bell mig de la natura
Poni Club · Estades hípiques Setmana Santa i estiu · Festes d’aniversari amb poni · Restaurant

Pla de la Cerdera d’Alpicat · 973 737 863 · www.hipicachampion.com
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tu ets el més important!
un lloc ideal per als amants de la qualitat i la tranquil·litat

serveis de restauració, càtering, festes privades, aniversaris

t’oferim la possibilitat de gaudir de cadascun dels nostres racons:
la terrassa, el menjador, les sales per a banquets i actes

973 238 734

av. rovira roure, 41 · lleida
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CLOT DE LES GRANOTES
Ara més que mai et necessitem

DÓNA VIDA,
ADOPTA!
www.sosgolden.org

PORTES OBERTES A
CURVES
DE L’1 AL 31 DE MAIG
APUNTA’T A CURVES FITNESS O CURVES COMPLETE
PER NOMÉS 9,90 € EN LA QUOTA D’INSCRIPCIÓ
CURVES FITNESS
Entrenament complet
del cos en 30 minuts
exclussiu per a dones

ASSESSORAMENT PERSONALITZAT
Sempre amb un assessor a la teva
disposició per ajudar-te a aconseguir
els teus reptes

A més a més d’entrenar, apren a menjar de forma saludable

CURVES LLEIDA

te
Inscriu- és
per nom*
9,90 €

C. Ramon Llull, 16 (Clot de les Granotes)
Telèfon 973 229 568

*Promoció disponible només per noves altes a Curves Fitness o Curves Complete entre l’11 i el 31 de maig en centres
adherits. Els 9,90 € en la quota d’inscripció no inclouen l’accès a la web ni el kit de resultats per al seguiment de Curves
Complete. No acumulable a altres ofertes. © 2015 Curves International, Inc.

INFERTILITAT i REPRODUCCIÓ

· LABORATORI D’ANDROLOGIA

- Seminograma avançat
- REM
- Test de Fragmentació ADN
- Biòpsia Testicular
- Inseminació Artificial

· LABORATORI DE
FECUNDACIÓ IN VITRO

- Fecundació in vitro (FIV)
- Microinjecció Intracitoplasmàtica
d’espermatozous (ICSI - IMSI)
- Diagnòstic genètic pre-implantacional (DGP)
- Vitrificació d’òvuls i embrions

· DONANTS DE SEMEN I ÒVULS

· BANC DE SEMEN I D’OÒCITS

· BANC D’EMBRIONS

· CONSULTA DE GINECOLOGIA I ECO 4D

· CONSULTA D’ANDROLOGIA

Policlínic · Alcalde Sol, 4 · 25003 Lleida · Tel. 973 27 31 00 · info@fivlleida.cat · fivlleida.cat
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PRAT DE LA RIBA
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BUSCA, RETALLA I MUNTA EL TEU MARRACO
Passejant, passejant el Marraco ha anat perdent part del seu cos
Ajudan’s a trobar-lo, segur que està escampat per tota la revista...

Tel. 973 266 100 · Fax 973 280 757

al teu costat, dia i nit, tot l’any
Especialitats Mèdiques
• Al·lertologia
• Aparell Digestiu
• Cardiologia
• Hematologia
• Medicina Interna
• Neumologia
• Oncologia mèdica
• Pediatria
Àrea Quirúrgica
• Angiologia i Cirurgia Vascular
• Cirurgia General i Digestiva
• Cirurgia Maxil·lo Facial
• Cirurgia Ortopèdica i Traumatològica
• Cirurgia Pediàtrica
• Cirurgia Plàstica, Reparadora i Estètica
• Neurocirurgia
• Obstetrícia i Ginecologia
• Oftalmologia
Unitats Diagnòstiques i Terapèutiques
• Clínica del Dolor: Rizòlisi, Infiltracions...
• Endoscòpia digestiva i terapèutica
• Electromiografia
• Unitat de Diagnòstic Prenatal
• Unitat de Medicina del Son: Polisomnografies i
Titulacions de CPAP

Unitats de Radiologia i Diagnòstic per la imatge

Consultes Externes

• Ressonància Magnètica Nuclear
• Tomografia Axial Computeritzada
• Ecografia Eco Doppler Color
• Mamografia
• Ortopantomografia
• Densitometria
• Radiologia convencional - Telecomandament
• Radiologia convencional

• Al·lergologia
• Anestesiologia
• Cardiologia
• Cirurgia General
• Cirurgia Pediàtrica
• Cirurgia Vascular
• Gastroenterologia
• Ginecologia i Obstetrícia
• Hematologia
• Laboratori, Extraccions
• Medicina Interna
• Medicina de l’Esport
• Neurologia
• Neurocirurgia
• Oncologia
• Pediatria
• Psicologia
• Traumatologia i Cirurgia Ortopèdica
• Unitat de Diagnòstic Prenatal
• Unitat del Dolor
• Unitat de Medicina del Son
• Urologia
• CID-Menopausa
• Consulta de Fertilitat

Gabinet d’Endoscòpia Digestiva
• Gastroscòpia
• Colonoscòpia i colonoscòpia fins a cec

Anestèsia i Reanimació
Laboratori Anatomia patològica
Laboratori Anàlisis Clíniques

Hospitalització
• 55 habitacions individuals amb llit d’acompanyant
• 2 suites

Consulta d’Infermeria
ECG, Control de Tensió, Cures d’Ostomies, Injectables, Espirometries, Control Pacients Anticoagulats, Diabètics i Hipertensos,
Vacunacions i seguiment de calendari de vacunacions pediàtriques i infantils, Cures postquirúrgiques i de ferides traumàtiques,
Control de cremats, úlceres per pressió i varicoses. Informació al pacient sobre els hàbits saludables

