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SALUTACIÓ DE L’ALCALDE

La Festa Major de Lleida és una de 
les grans cites del calendari cultural 
de Lleida i, juntament amb la Fira de 
Titelles, la Festa de Moros i Cristi-
ans i l’Aplec del Caragol, configura el 
Maig Festiu i és el seu punt d’origen. 
Al llarg de tot aquest mes, la ciutat és 
un esclat fascinador de cultura, d’art 
i de tradicions que s’han construït 
gràcies a l’empenta de la ciutadania 
i de les seves entitats.

Les festes en honor a Sant Anasta-
si que són a punt de començar ens 
permeten gaudir de manera intensa 
de tota aquesta capacitat creativa de 
Lleida i assaborir-la col ·lectivament 
en l’espai cívic que compartim; un 
immens escenari per on, aquests dies, 
també desfilen les figures mítiques 
que donen caràcter i personalitat 
a la Festa Major i que, als lleidatans, 
ens identifiquen i ens emocionen: 
“lo Marraco”, els Gegants i la resta 
d’elements de la cultura popular i 
tradicional.

El cartell de la Festa Major de Llei-
da d’enguany té la firma d’un dels 
grans artistes plàstics de Lleida, 
Antoni Abad, pintor i escultor, i el 
pregó anirà a càrrec del periodis-
ta Lluís Caelles, amb una extensa 
trajectòria a Televisió de Catalunya 
i que va fer a Lleida la seves prime-
res passes com a professional.

Antoni Abad i Lluís Caelles brin-
daran el seu segell més personal 
a la Festa Major del 2017 per ar-
rodonir un gran programa que tin-
drà en els actes tradicionals el seu 
fil conductor: el lliurament de les 
plaques i de les medalles en reco-
neixement a la tasca de persones 
i d’institucions, la Missa a la Cate-
dral en el dia del patró, la Processó 
i l’Ofrena a Sant Anastasi, la diada 
castellera, les sardanes, el concert 
de la Banda Municipal, la Batalla de 
les Flors, el Parc de Somriures, els 

focs artificials i moltes altres pro-
postes entre les quals també hi ha 
una important presència dels es-
ports. En aquest àmbit, una de les 
cites més destacades serà la Final 
Four europea d’hoquei patins que 
es disputarà al pavelló Barris Nord. 
Un dels trets distintius de la Festa 
Major de Lleida és la varietat mu-
sical, en revetlles, espectacles de 
dansa i folklòrics, balls i concerts 
que envairan diferents punts de la 
ciutat, els Camps Elisis o les places 
del Dipòsit, de Sant Joan i de Ri-
card Viñes. En les nits als Camps 
Elisis conviuran conjunts lleidatans 
i d’arreu, com Renaldo&Clara, El 
Petit de Cal Eril, Tremendos, Muc-
hachito, Buhos, M-Clan i molts d’al-
tres. I pel que fa a la música clàssica, 

en els actes de l’ Abans Festa arri-
barà un dels punts culminants de 
la programació de l’Any Granados, 
l’escenificació a La Llotja de les 
“Goyescas”, una producció que ha 
impulsat la Paeria.

Ja se sent per arreu l’emoció de la 
Festa Major de Lleida. Us animo a 
viure-la a fons i a gaudir-la com el 
que és, una expressió col ·lectiva 
d’estima a Lleida que, any rere any, 
entre totes i tots, aconseguim que 
sigui més gran i més profunda.

Us desitjo una molt bona Festa Ma-
jor de Lleida.

Àngel Ros i Domingo
Paer en cap
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DEL CARTELL
De ben petit, per la festa major, baixàvem a cor-
re-cuita el carrer Cavallers, on ressonava aquell dolç 
clarinet que anunciava que els Gegants ja ballaven ma-
jestuosos. Enfilàvem desprès a tota castanya el carrer 
Major, per tal d’enxampar-los abans no tornessin a 
reposar a la Paeria. Aquella emotiva melodia que han 
gaudit tantes generacions, es la que avui celebrem 
amb aquest cartell. Descarregueu-la en els vostres 
mòbils des de paeria.cat/festes/musica i fem-la resso-
nar en aquesta Festa Major de Sant Anastasi del 2017.

DE L’AUTOR
Antoni Abad neix a Lleida el 1956 i en acabar els 
estudis d’Història de l’Art a la Universitat de Barce-
lona el 1979, decideix centrar-se en la pràctica de les 
arts. El seus projectes han estat presentats a Europa, 
les Amèriques i Austràlia, incloent les biennals de Llei-
da, Venècia, Sevilla, Mercosul de Porto Alegre i Berlín. 
Ha estat guardonat amb la Medalla Morera (Lleida 
1991), Premi Ciutat de Barcelona (1998 i 2003), Pre-
mi Nacional d’Arts Visuals (Catalunya 2006), Golden 
Nica Digital Communities (Àustria, 2006), i Orilaxé/
Unesco (Rio de Janeiro, 2008). Enguany representarà 
a Catalunya en la 57a Biennal de Venècia.
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Dimarts 9 De 
maig

17 h. pavelló 3 dels Camps Elisis
Ball de la Gent Gran amb 
l’orquestra QUARTZ
18.30 h. Plaça Paeria
Tronada, sortida i cercavila 
del Pregó
20.15 h. Plaça Paeria
SARDANES amb la Cobla 
Municipal de Lleida

Dimecres 10 De 
maig

De 18 a 21 h. Plaça Ricard Viñes 
3r Concurs Amateur de dansa 
urbana 

18.45 h. Pl. Paeria
Concert de Festa Major amb 
la Banda Municipal de Lleida

19 h. Pl. Sant Joan
FLIP-FLOP (Club INEFC 
Centres de Lleida i Barcelona)

20 h. Saló de Plens del Palau de la 
Paeria
Pregó oficial de la Festa Major

20 h. Auditori Municipal Enric 
Granados. Preu: 12 €
POLTRONA-PLA (Tortell 
Poltrona i Albert Pla)

21 h. Seu Vella. Gratuït
Nit de Lluna Plena

22 h. Marge esquerre del riu 
Segre
Castell de Focs a càrrec de la 
pirotècnia TURIS

23 h. “EL COBERT AM+” (Camps 
Elisis)
LLUIS RIBALTA i NITO (Am+) 
i NAIO DECLER & ARTHUR 
MUR (Am+)

REVETLLA CAMPS 
ELISIS
Revetlla de les entitats 
de cultura popular de 
Lleida

ESCENARI CENTRAL
23 h. BLAZE 10
00 h. FOO
01.15 h. MUCHACHITO

03.30 h. DE NOCHE

ESCENARI 
#FESTESLLEIDA
23 h. PASTORETS 
ROCK
00.45 h. ZOO
02.30 h. LA 
TERRASSETA DE 
PREIXENS
04 h. DR. PRATS

ESCENARI GLORIETA
23 h. STEINBOCK 
00 h. MEMENTO MORI 
(1er premi concurs Pepe 
Marín’16)
01 h. ESCUELA DE 
ODIO
02.30 h. CRISIX

ESCENARI PAVELLÓ
23 h. 13JULY
00 h. AGE
01 h. EL ÚLTIMO 
TRIBUTO

03.15 h. CONTRABAND

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

Dijous 11 De 
maig
SANT ANASTASI

8 h. Pels carrers de la ciutat
Matinades

PORTES OBERTES al matí: 
Turó de Gardeny, Muralles de 
Lleida, Jardí Botànic-Arborètum 
de Lleida, Museu de Lleida, Seu 
Vella i al Castell del Rei, Museu de 
l’Automoció Roda Roda i Dipòsit 
del Pla l’Aigua

PROGRAMA RESUM - FESTA MAJOR

Muchachito

Dr. Prats
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10.30 h. Plaça Paeria
ANADA A OFICI

PARC DE SOMRIURES 
- Camps Elisis
ZONA TRENET
D’11 a 14 h i de 17 a 20 h
Festa i Fusta “Fustes i 
Fustetes” (Jocs)
ESPAI ESTEVE CUITO - 
AMFITEATRE
11 h. Karoli “L’home Roda” 
(circ i malabars)
PASSEIG CENTRAL
12.30 h. Campi Qui Pugui 
“Rats” (itinerant)
ESCENARI PASSAREL·LA
20 h. La Barrila “El conte del 
Marraco” (conte)

11 h. Catedral Nova
Ofici solemne en honor a 
Sant Anastasi

MATINALS DEL SEGUICI
11.15 h. Itinerants per l’eix 
comercial: 
Des de pl. Paeria- La Moixiganga 
de Lleida 
Des del pati de les Comèdies - 
Ball de Cavallets
Des del c. Magdalena - Ball de 
Bastons del Centre cultural 
lleidatà de dansaires. 
Des de la pl. Sant Francesc - 
Bastoners del Pla de l’Aigua. 
Des del Peu del Romeu- Ball de 
Moros i Cristians
11.30 h. c. Vila de Foix - Ballades 
dels Gegants
11.45 h. Pati de les Comèdies – 
Capgrossos de Lleida.

12 h. Des de la Catedral
Sortida de la Colla Infantil 
dels Diables de Lleida i del 
Ball de Diables de Lleida

12.15 h. Plaça Sant Joan
Ball de Diables de Lleida

12.15 h. Catedral Nova
Sortida de Sant Anastasi i 
Processó

12.45 h. Plaça Sant Joan
Ofrena de Flors

18 h. Rambla de Ferran
BATALLA DE FLORS

19 h. Auditori municipal Enric 
Granados. Gratuït (aforament 
limitat)
Concert de música de 
cobla “ELS SOLISTES DE 
LA COBLA” amb la Cobla 
Simfònica Catalana

19.30 h. Plaça Sant Joan
CANTADA D’HAVANERES 
amb els grups Boira, Arrels de 
la Terra Ferma i Bergantí

CAMPS ELISIS
ESCENARI GLORIETA
20.30 h. RENALDO & 
CLARA

22 h. EL PETIT DE 
CAL ERIL

DiVeNDres 12 De 
maig

PARC DE SOMRIURES 
- Camps Elisis 
ZONA TRENET
D’11 a 14 h i de 17 a 20 h
Sac Espectacles i Circo la 
Raspa “Tallers de Circ” (Jocs)
ESCENARI PASSAREL·LA
12.30 h. Xiula “Donem-li una 
volta al món” (animació) 
19 h. Tandarica Circus 
“Passabarret”

ESPAI ESTEVE CUITO - 
AMFITEATRE
11 h. Fadunito “Music Box” 
(clown)

18 h. JAM “Minute” (Clown-
Circ)
20 h. La Barrila “El conte del 
Marraco” (conte)

20 h. Plaça Paeria
BALLADA DE SARDANES 
amb la Cobla Vents de Riella

20 h i 21 h. Plaça Sant Joan
BALLS FOLKLòRICS amb 
la Casa Andalucía i la Casa 
Aragón

22.30 h. Plaça Ricard Viñes
SONSONITE ALL STARS

CAMPS ELISIS
ESCENARI 
#FESTESLLEIDA
22.30 h. COETUS
00.30 h. MESCLAT 
I LA COBLA 
CATALANA DE 
SONS ESSENCIALS
02.45 h. ALBAROCK

autora: Esther Moleón Gibert Fadunito

autor imatge: Jordi Rulló
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ESCENARI GLORIETA
22 h. THINKIN’ WILD (1er 
premi mostra Directe’17)
23 h. BOXETS
00 h. BARRIO TIGER
01.15 h. SMOKING 
SOULS

02.45 h. 
MUSICSKETCHES

ESCENARI PAVELLÓ
23 h. NIT DE LA RÀDIO. Els 
40 principals Lleida presenten:
23.30 h. BIPOLAR
00.45 h. BUHOS

23 h. “EL COBERT AM+” (Camps 
Elisis)
LLUIS RIBALTA i NITO (Am+) 
i NAIO DECLER & ARTHUR 
MUR (Am+)

23.30 h. Carpa del Backstage
La festa més sonada amb els dj’s 
del grup Backstage 

Dissabte 13 De 
maig

PARC DE SOMRIURES 
- Camps Elisis
ZONA TRENET
D’11 a 14 h i de 17 a 20 h
Tombs Creatius “Xics del 
Xurrac” (Jocs)
ESCENARI PASSAREL·LA
11 h. Xema “Viatge a 
Magicolàndia” (màgia)
19 h. Circ Vermut “Ni cap ni 
peus” (circ-humor)
ESPAI ESTEVE CUITO - 
AMFITEATRE
18 h. Murmuyo “Cita a ciegas” 
(mim-clown)

20 h. La Barrila “El conte del 
Marraco” (conte)
ESCENARI GLORIETA
12 h. Club Banyetes
EIX COMERCIAL I 
PASSEIG CENTRAL
12. h. Pere Hosta “Open 
Door” (itinerant Eix Comercial)
17.30 h. Pere Hosta “Open 
Door” (itinerant Camps Elisis)

D’ 11 a 20 h. Pati de les 
Comèdies
Mercat d’art i fira 
internacional de pintura i 
dibuix

Plaça del Dipòsit
De 12 a 23 h. Mostra de 
Cervesa Artesana de Lleida
De 12 a 14 h. Activitats 
infantils
De 14 a 15.30 h. Vermut de 
Festa Major del Centre Històric 

ofert pels hotelers del barri, amb 
l’actuació del grup SUNSET 
COUNTRy autèntica música 
country americana.
Festival de Música Folk de 
Lleida:
18.30 h. FOLKATRES Ball Folk
20 h. SINHOM
21.30 h. WICCAL’S

De 18 a 20 h. Plaça Ricard Viñes 
Balls Folklòrics amb Centro 
Galego, Centro Extremeño i 
Casa de Castilla y León 

19 h. Plaça Sant Joan
XXXIIIè Festival Folklòric 
Internacional de Lleida 
amb el Grupo Folclorico El 
Limonar de Murcia, i l’Esbart 
dansaire Sícoris,”Ballet Ciutat 
de Lleida”.

CORREFOCS 

20 h. Des de la Cantonada del 
carrer de les Monges amb carrer 
la Palma
Correfoc Infantil a càrrec 
de la Colla Infantil dels 
Diables de Lleida, els Diables 
Carranquers infantils de 
Cervera i la Cabra petita de 
Reus

21 h. Des de la plaça del Seminari
Correfoc a càrrec dels Diables 
de Lleida, el Drac Carrincló, 
els Marraquets, Ball de 
Diables de Vilafranca i Diables 
de les Borges del Camp

Consulteu els consells de 
seguretat a www.festeslleida.cat

23 h. “EL COBERT AM+” (Camps 
Elisis)
LLUIS RIBALTA i NITO (Am+) 
i NAIO DECLER & ARTHUR 
MUR (Am+)

BUHOS

Murmuyo
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CAMPS ELISIS
Revetlla de les cases 
regionals de Lleida

ESCENARI CENTRAL
23.00 h. Cadena 100 Lleida a 
la Festa Major amb ENZEL
00.15 h. M-CLAN

02.15 h. LOST ART OF 
MURDER
03.45 h. TREMENDOS

ESCENARI 
#FESTESLLEIDA
23.00 h. ROBA ESTESA
00.30 h. AUXILI
02.00 h. ASPENCAT

03.45 h. ITACA BAND

ESCENARI GLORIETA
23.00 h. NATROS SOLS PD

23.45 h. TRAU I 
GAVALDÀ

00.45 h. NATROS SOLS PD

01.00 h. LOS 
RETROVISORES
02.15 h. NATROS SOLS PD

02.30 h. LOS 
TIKIPHANTOMS
04.00 h. NATROS SOLS PD

ESCENARI PAVELLÓ
23.30 h. MARC 
MARZENIT & Dj’s 
convidats
Preu: 3 € 

DiumeNge 14 De 
maig

PARC DE SOMRIURES - 
Camps Elisis
ZONA TRENET
D’11 a 14 h i de 17 a 20 h
Tombs Creatius “Xics del 
Xurrac” (Jocs)
Trapetelando “Un dia de 
Circ” (Tallers)
ESCENARI PASSAREL·LA
12.30 h. La Banda de Otro 
“yeh Haw” (Malabars-Circ-Música)
17 h. Wilbur (acrobàcia-humor)
19 h. Pep López “FolKids” 
(animació)

ESPAI ESTEVE CUITO - 
AMFITEATRE
11 h. Mumusic Circus 
“Amigoooo” (Circ-Acrobàcia)
18 h. 2princesesbarbudes 
“Sempre de vacances” (música-
concert)
20 h. La Barrila “El conte del 
Marraco” (conte)

9 h. Local castellers (c. Nou 1-17)
Matinades castelleres, grallers 
dels Castellers de Lleida

De 10 a 14 h. Plaça Sant Francesc
8ena trobada de Plaques de 
Cava de la Festa Major

D’ 11-20 h. Pati de les Comèdies
Mercat d’art i fira 
internacional de pintura i 
dibuix

11 h. Plaça Sant Joan
Arrels de Lleida convida 
a l’Esbart Dansaire Sant 
Joan Despí i als balladors 
de l’Agrupació Cultural i 
Dansaire Plà del Penedès i els 
dansaires de l’Esbart Arrels de 
Lleida
Ho organitza: Esbart Arrels de Lleida.

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

M-CLAN

Aspencat

TRAU I GAVALDÀ

autor imatge: Jordi Rulló
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11.30 h. Plaça de la Llotja
69è Concurs de Lleida. 
Campionat Sardanista de 
Catalunya i Campionat de la 
Terra Ferma amb la Cobla 
Jovenívola d’Agramunt

12 h. Plaça Paeria
DIADA CASTELLERA de la 
Festa Major
La Colla Vella dels Xiquets de Valls, 
els Moixiganguers d’Igualada i els 
Castellers de Lleida

12 h. Plaça Blas infante
XXXIV Trobada Gegantera- 
Cercavila

13 h. Plaça Sant Joan
XXXIV Trobada Gegantera 
Cloenda 

13.30 h. Glorieta dels Camps 
Elisis
Vermut amb l’actuació 
del grup BENJI y SUS 
COMPINCHES

18.30 h. Seu Vella. Gratuït
Concert de l’Schola 
Cantorum de l’Ateneu 
Popular de Ponent

19 h. Sala 1. Teatre Municipal de 
l’Escorxador. 7 €
25a Mostra d’Arts Escèniques 
“Historia de dos”, GR3

De 19 a 21 h. Plaça Ricard Viñes
Danses tradicionals dels 
col·lectius migrants dels 
FOCCS

19 h. Plaça Sant Joan
Ball de Festa Major amb 
l’orquestra NOVA SATURNO

20 h. Turó de la Seu Vella. Gratuït
Visita nocturna guiada de 
Festa Major

22 h. Marge esquerre riu Segre
Gran Castell de Focs de Fi de 
Festa a càrrec de la pirotècnia 
VALENCIANA

Tot seguit
Fi de la Festa Major amb 
les darreres ballades dels 
Gegants de Lleida i salutació
del Marraco

autor imatge: Jordi Rulló

autor imatge: Jordi Rulló
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Àngel Ros i Domingo, Alcalde de 
Lleida, es complau a convidar-vos 
a l’acte oficial de la Festa Major 
de Lleida, que tindrà lloc al Saló 
de Sessions del Palau de la 
Paeria, el dimecres 10 de maig 
a les 20 h. Al llarg de l’acte tindrà 
lloc la proclamació de les pubilles, 
el lliurament de les plaques i me-
dalles i el pregó oficial de la Festa 
Major de Lleida.

PLAQUES I MEDALLES 
ATORGADES PER LA 
PAERIA 

• Sra. Rosa Fabregat Armen-
gol. Medalla de la Paeria  al 
mèrit cultural o artístic

• Sr. Antonio Gutiérrez Mo-
reno. Medalla de la Paeria  al 
mèrit cultural o artístic

• Sr. Manuel Zamora Buena-
fuente. Medalla de la Paeria  al 
mèrit cultural o artístic

• Sra. Núria Martínez Tor-
rebella. Medalla de la Paeria  
al mèrit cultural o artístic

• Sr. Albert Grau Sanz. Meda-
lla de la Paeria a títol pòstum al 
mèrit cultural o artístic

• Sr. Joan Viñas Salas. Medalla 
de la Paeria  al mèrit cultural 
o artístic

• Sr. Benet Rossell Sanuy. 
Medalla de la Paeria a títol pòs-
tum al mèrit cultural o artístic

• Sr. Ángel Jové Jové. Medalla 
de la Paeria  al mèrit cultural 
o artístic

• Sr. Joaquin Ureña Ferrer. 
Medalla de la Paeria  al mèrit 
cultural o artístic

• Sr. Ramon M. Puig Andreu. 
Medalla de la Paeria  al mèrit 
cultural o artístic

• Sr. Fernando Cequier Gi-
ron. Medalla de la Paeria  al 
mèrit cultural o artístic

• Sr. Enric Ribera Gabandé. 
Medalla de la Paeria  al mèrit 
cultural o artístic

• La Gremial, S.A. Placa de la 
Paeria al mèrit cultural o artístic

• Cercle de Belles Arts. Placa 
de la Paeria al mèrit cultural o 
artístic

• Asociación Cultura Gitana 
de Lleida. Placa de la Paeria  
al mèrit cultural o artístic

• Sra. Elvira Godàs i Vila. Me-
dalla de la Paeria a títol pòstum 
al mèrit educatiu o pedagògic

• Institut Torre Vicens. (25è 
aniversari). Placa de la Paeria al 
mèrit educatiu o pedagògic 

• Escola Politècnica Superi-
or de la UdL. (25è aniversari). 
Placa de la Paeria al mèrit edu-
catiu o pedagògic 

• Acadèmia Martínez. (40è 
aniversari). Placa de la Paeria al 
mèrit educatiu o pedagògic 

• Col·legi Terraferma. (50è 
aniversari). Placa de la Paeria al 
mèrit educatiu o pedagògic 

• Escola Balàfia. (50è aniversa-
ri). Placa de la Paeria al mèrit 
educatiu o pedagògic 

• Facultat d’Educació, Psi-
cologia i Treball Social de 
la UdL. (175è aniversari dels 
estudis de mestre). Placa de la 
Paeria al mèrit educatiu o pe-
dagògic 

• Sr. Jackson Quiñónez. Me-
dalla de la Paeria al mèrit es-
portiu 

• Club Esportiu ASPID (25è. 
aniversari). Placa de la Paeria al 
mèrit esportiu

• Club Esportiu de Sords de 
Lleida (50è aniversari). Placa 

de la Paeria al mèrit esportiu
• Raimat Golf Club (25è. ani-

versari). Placa de la Paeria al 
mèrit esportiu

• Equip infantil femení de la 
Secció Esportiva AEM. Pla-
ca de la Paeria al mèrit espor-
tiu

• Sra. Beatriz Mothe, investi-
gadora. Medalla de la Paeria al 
mèrit científic o investigador

• Sr. Josep Pueyo Ferrer, 
president Coordinadora Jubi-
lats. Medalla de la Paeria a la 
Solidaritat

• Sra. Rosa Palau Teixidó. Me-
dalla de la Paeria a la Solidaritat

• Sr. Jaume Sellés Santiveri. 
Medalla de la Paeria a la Soli-
daritat

• Sr. Àlex de Sárraga Gómez. 
Medalla de la Paeria a la Soli-
daritat

• Sra. Leonor Pedrico Serra-
dell. Medalla de la Paeria a títol 
pòstum a la Solidaritat

• Sra. Natividad Redondo 
López. Medalla de la Paeria a 
la Solidaritat

• Sr. Xavier Pérez, FECOLL. 
Medalla de la Paeria a la Soli-
daritat

• AECC-Assoc .Española 
Contra el Càncer. Placa de 
la Paeria a la Solidaritat

• Llar Municipal Jubilats 
RAIMAT. Placa de la Paeria a 
la Solidaritat

• Llar Municipal Jubilats MA-
RIOLA. Placa de la Paeria a la 
Solidaritat

• Club Lions. Placa de la Paeria 
a la Solidaritat

• FRATER. Placa de la Paeria a 
la Solidaritat

• Marea Blanca. Placa de la 
Paeria a la Solidaritat

PLAQUES I MEDALLES 
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LLUíS CAELLES
(Isona, Pallars Jussà, 1966) Perio-
dista, actualment sots cap de la 
secció d’Internacional de TV3 i 
professor associat de Televisió a la 
facultat de Periodisme de les uni-
versitats Pompeu Fabra i Abat Oli-
ba. Ha treballat al TNComarques 
a la delegació de TV3 a Lleida i ha 
dirigit i presentat els Telenotícies 
Nit, Matí i Vespre a TV3. Ha estat 
també editor del canal de notíci-
es 3/24, corresponsal a Brussel ·les 
i col ·laborador del programa 30”, 
on va rebre el premi Unicef 2002 
pel reportatge “Els nens dels cami-
ons”, sobre els menors que viatgen 
a la península des del Marroc ama-
gats als eixos dels vehicles pesants 
que travessen l’Estret en ferri. La 
seva carrera professional la va co-
mençar al diari Segre de Lleida i ha 

treballat també al circuït català de 
TVE i en diverses emissores de rà-
dio. La feina de reporter l’ha portat 
d’enviat especial a cobrir fets i situ-
acions com l’atac contra el World 
Trade Center de Nova York l’11-S, 
l’ampliació de la Unió Europea a 
l’Est, el desastre financer i social 
de Grècia, la violència i la revolta a 
Ucraïna, el darrer gran atac d’Israel 
a Gaza o l’anomenada crisi dels re-
fugiats, a Lesbos, Atenes, Idomeni o 
Macedònia. És co-autor, juntament 
amb Sergi Vicente, del llibre Fukus-
hima, crònica d’un tsunami nuclear 
(Editorial Viena, 2012), que recull la 
cobertura informativa de les con-
seqüències del tsunami i la conse-
güent crisi nuclear que el Japó va 
patir l’any 2011.
Sol dir que els periodistes -de te-
levisió, de ràdio, de premsa, de 

AV PLA DE GUALDA
Anna Alcalde Serrano 

ORVEPARD
Laura Martín Malagón

AV CIUTAT JARDí
Isabel Lliró Guillermo 

AV CAPPONT
Laia Arderiu Masip

PREGONER

xarxes...- son contadors d’històri-
es. “Anem voltant amb el salabret 
d’atrapar històries a la mà. I, con-
tra el que molta gent pensa, no cal 
marxar a l’altre costat del món per 
trobar-ne de fascinants. N’estem 
envoltats. Cal caçar-les al vol i, amb 
traça, reconstruir-les amb rigor, pa-
ciència i passió”.

PUBILLES FESTA MAJOR 2017
AV JAUME I EL 
CONQUERIDOR
Lorena Juárez Rubia 

AV BORDETA
Laura De Benito Falcó 

AV PARTIDA MONTCADA
Judit Montes Pelegrí 

AV CAMí DE LA MARIOLA
Sílvia Caubet de Arco 

AV PARTIDA VALLCALENT
Verònica Castellló Ribera 

Federació de les Cases i 
Centres Regionals de Lleida
Isthar Danae Gervilla Solana 

autor imatge: Jordi Rulló
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LA CASA DELS GEGANTS

Exposició 
«DISSENY 
VESTITS 
GEGANTS» 
Del 3 al 31 De 
maig
Ho organitza: IES Guindàvols, Amics dels 
Gegants i Lo Marraco, Casa dels Gegants

L’any passat, els Amics dels Gegants 
de Lleida i lo Marraco ens van pro-
posar fer una col ·lecció de moda 
inspirada en els Gegants de Lleida. 
Aquest projecte sorgeix del desig 
de l’Associació d’apropar els joves 
a la cultura popular de Lleida, i es-
pecialment als Gegants. 

Des de l’Institut Guindàvols vam 
acollir el projecte amb molta il ·lu-

sió i així ho vam traslladar als nos-
tres alumnes de 1r curs de Cicle 
Formatiu de Grau Superior de Pa-
tronatge i Moda. 

Inicialment, els alumnes van visitar 
la Casa dels Gegants, van fer recer-
ca per conèixer la seva història i 
evolució des dels seus orígens. A 
partir d’aquí, cada alumne va inspi-
rar la seva col ·lecció en diferents 
elements: els teixits i estampats, els 
ornaments i accessoris, la mateixa 
estructura de fusta que subjecta el 
gegant, algun personatge en con-
cret, com per exemple Jaume I el 
Conqueridor, etc.

Un cop dissenyades les col ·lecci-
ons, els alumnes van fer les il ·lus-
tracions en diferents tècniques i 
estils que es poden veure en l’ex-
posició. De tots els dissenys creats 
pels alumnes se n’ha confeccionat 

un inspirat en els Gegants Xine-
sos per donar a conèixer la feina 
desenvolupada a l’Institut Guindà-
vols. El públic que visiti l’exposició, 
podrà observar tot el procés de 
creació d’un vestit, des del disseny, 
patró, prototipus amb glasseta, fins 
a la confecció del vestit final.

CASA DELS 
GEGANTS
Av. Blondel, 64
Dilluns, de 10-14 h. Dimarts a 
divendres, de 10-14 h i de 17-
20 h.
Dissabtes, d’11-13.30 h i de 17-
20 h.
Diumenges i festius, d’11-
13.30 h.
Informació i reserves: 973 700 
393 i festes@paeria.cat

Com cada any, la Casa dels Gegants per Festa Major acull 
una exposició divulgativa de cultura popular, enguany acull:
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SORTIDES DELS GEGANTS
Dimarts 9 De 
maig

18.30 h. Plaça Paeria
Tronada i sortida del Pregó

Dijous 11 De 
maig

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

11.30 h. c. Vila de Foix 
Ballades dels Gegants

12.15 h. Catedral Nova
Sortida de Sant Anastasi i Pro-
cessó

12.45 h. Plaça Sant Joan
Ofrena de Flors

18 h. Rambla de Ferran
Batalla de Flors

DiumeNge 14 De 
maig

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

12 h. Plaça Blas infante
XXXIV Trobada Gegantera- 
Cercavila
Des de la plaça de Blas Infante i per 

la passarel ·la cap a l’avinguda de Ma-
drid, passant per davant del monu-
ment als Gegants, el carrer de Sara-
cíbar, avinguda de Blondel, carrer Vila 
de Foix, plaça de la Catedral, carrer 
Major, carrer Cavallers, avinguda de 
Blondel fins a la plaça Sant Joan

13 h. Plaça Sant Joan
XXXIV Trobada Gegantera 
Cloenda 
Balls dels Gegants per tancar la 
trobada de la Festa Major.

22 h. Davant del Palau de la Paeria
Després del Gran Castell de 
Focs de Fi de Festa 
Darreres ballades dels Ge-
gants de Lleida i salutació del 
Marraco

autor imatge: Jordi Rulló
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PUNT DE LLIBRE
GEGANTS REIS

El Gegant Rei Jaume I es va estre-
nar el 10 de maig de 1949 i la Ge-
ganta Reina Elionor el 10 de maig 
de 1950.

Els constructors vam ser el taller 
d’El Ingenio en l’època en què els 
principals escultors eren Lambert 
Escaler, Lluís Sabadell i Domènech 
Umbert

Ambdós arriben com a donacions 
a la ciutat, el primer com a regal del 
governador civil i la segona obse-
qui d’uns lleidatans que volgueren 
mantenir-se en l’anonimat

El punt de llibre que s’edita per la Festa Major de Lleida, 
enguany es dedica als Gegants Reis

Peu imatge: Hermínia Sirvent
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Dijous 4 De maig
19 h. Biblioteca Pública de Lleida.
“Parlem de Festa: 150 anys de 
Capgrossos a Lleida” 
Xerrada musicada a càrrec de mem-
bres de l’ACTP Aurembiaix i del Ball 
de Capgrossos de Lleida i col ·labora-
ció d’Els Carreter-Colla de Grallers
Sovint s’ha considerat als capgros-
sos com a personatges festius de 
segona fila, com a “companys me-
nors” dels gegants, com a figures 
de categoria inferior. Res més lluny 
de la realitat. Un repàs a la història, 
prou desconeguda per altra ban-
da, de les diferents comparses de 
capgrossos que durant els darrers 
cent cinquanta anys han animat les 
festes majors de Lleida, ens per-
metrà descobrir una riquesa i una 
diversitat no només estètica, artís-
tica i estilística, sinó també endin-
sar-nos en la vida social, ideològica 

DiumeNge 14 De 
maig
De 10 a 14 h. Plaça Sant Francesc
9a trobada de Plaques de Cava 
de la Festa Major
Continuant la sèrie sobre els Cap-
grossos de Lleida, es podran adqui-
rir les plaques dedicades als
Capgrossos: el Dimoni i la Pubilla.

Imatge Parlem de Festa

Imatge de Jordi Rulló

i política de la ciutat i el seu temps, 
de la mà d’uns personatges que, 
per grotescos i caricaturescos, 
han estat fets servir com a metà-
fores humorístiques de les menta-
litats, i fins i tot les rivalitats, dels 
lleidatans de diferents èpoques.

Ho organitza: Centre de Cultura Po-
pular i Tradicional de Lleida, Biblioteca 
Pública, ACTP Aurembiaix i Capgros-
sos de Lleida.
Hi col·laboren: Els Carreter-Colla de 
grallers.
Gratuït. Aforament limitat.

“PARLEM DE FESTA: 
150 ANYS DE CAPGROSSOS A LLEIDA”

9A TROBADA DE PLAQUES DE CAVA DE 
LA FESTA MAJOR
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Imatge de Jordi Rulló

Dimarts 9 De 
maig
18.30 h. Plaça Paeria
CERCAVILA DEL PREGÓ
Comença el seguici amb els He-
ralds i els Signífers amb el Penó, el 
Ball de Bastons del Centre cultural 
lleidatà de dansaires, els Bastoners 
del Pla de l’Aigua, el Ball de Cava-
llets, els Capgrossos, els Gegants 
de la Paeria, les Trampes, el Prego-
ner i el Marraco. 
Recorregut: pl. Paeria c. Major, pl. 
Catedral, c. Vila de Foix, av. Blondel, c. 
Cavallers, c. Major i pl. Paeria. El Pregó 
es llegirà a la pl. Paeria, pl. Catedral, 
av. Blondel (davant de la Regidoria de 
Cultura) i a la pl. Paeria.
Un cop arribats a la pl. Paeria, 
tots els balls faran una passada de 
lluïment.

I en acabar l’acte, els Gegants 
entraran al Palau de la Paeria, on 
romandran exposats els
dies de la Festa Major.

Dijous 11 De maig
MATINALS DEL SEGUICI
11.15 h. Itinerants per l’eix co-
mercial: 
Des de la plaça de la Paeria- La 
Moixiganga de Lleida
Des del pati de les Comèdies - 
Ball de Cavallets
Des del c. Magdalena - Ball de 
Bastons del Centre cultural 
lleidatà de dansaires. 
Des de la pl. Sant Francesc - Bas-
toners del Pla de l’Aigua. 
Des del Peu del Romeu- Ball de 
Moros i Cristians

11.30 h. c. Vila de Foix - Ballades 
dels Gegants
11.45 h. Pati de les Comèdies – 
Capgrossos de Lleida.

12 h. Des de la Catedral
Sortida de la Colla Infantil dels 
Diables de Lleida i del Ball de 
Diables de Lleida

12.15 h. Plaça Sant Joan
Ball de Diables de Lleida

12.15 h. Catedral Nova
Sortida de Sant Anastasi i Pro-
cessó

12.45 h. Plaça Sant Joan
Ballada conjunta de tots els 
elements festius
Quan arriba Sant Anastasi a la plaça 
per a l’ofrena de flors

SEGUICI
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ELS DIABLES, ELS FOCS

DIABLES DE LLEIDA
Hola a tothom, Lleidatanes i Lleidatans,

hola a tothom, petits i grans.

Escrivim els Diables de Lleida, en aquesta revista,

renteu-vos les orelles, i aclariu-vos bé la vista.

I és que, ja que ens donen aquesta oportunitat,

l’aprofitem fent uns versots, amb molt de gust i de bon grat.

Per què 35 anys, portem, cremant metxa amb passió,

molta pólvora, molt de fum, i alçant, també, el porró.

Que us hem vist, a molts de vatros, entremig d’un correfoc,

tot saltant entre guspires, o després fotent un glop.

O també veient com crema, la canalla de la Infantil, 

els petits que se’ns fan grans,

que es que sembla, va ser ahir, però enguany ja fan 10 anys.

I parlant d’aniversaris, també ho diem amb emoció,

que també ja fa 5 anys, el nostre drac, Lo Carrincló.

I és que Diables de Lleida som, i ho diem fort,

que el Diable portem a la sang, i Lleida al nostre cor.

Uns Diables que ens agrada, l’olor de sofre i socarrim,

les espurnes diabòliques, i el tabal, amb so infernal.

I no ens voldríem deixar de dir, que ho diem així com cal,

que volem, Ajuntament, que ens cediu també un local,

un local per fer reunions, fer assajos, i guardar-hi el material.

I ara sí, que ja us deixem, ja pleguem d’aquest sermó,

que esperem poder-vos veure, a tots per Festa Major.

I és que Diable sóc, i Diable seré,

i orgullós del sofre i el foc, sempre estaré.

Llucifer

Diables de Lleida 
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Dissabte 13 De 
maig
CORREFOCS 
20 h. Des de la Cantonada del 
carrer de les Monges amb carrer 
la Palma
CORREFOC INFANTIL
a càrrec de la Colla Infantil dels 
Diables de Lleida, els Diables 
Carranquers infantils de Cer-
vera i la Cabra petita de Reus
Recorregut: c. de les Monges, c. 
la Palma, c. Caldereries, av. Blondel 
i final del trajecte
davant de la pl. Sant Francesc

21 h. Des de la plaça del Seminari
CORREFOC 
a càrrec dels Diables de Lleida, 

el Drac Carrincló, els Marra-
quets, Ball de Diables de Vi-
lafranca i Diables de les Borges 
del Camp
Recorregut: Pl. del Seminari, c. 
Companyia, c. Galera, c. Alsamora, 
c. Joan Segalà, pl. Sant Antoni Maria 
Claret, c. La Palma, c. Almodí Vell, c. 
Caldereries, c. De l’Alcalde Mestre, 
av. Blondel fins arribar a l’alçada de 
pl. Sant Francesc

DiumeNge 14 De 
maig
22 h. Marge esquerre riu Segre
GRAN CASTELL DE FOCS 
DE FI DE FESTA a càrrec de 
la pirotècnia VALENCIANA

Dimarts 9 De 
maig
18.30 h. Plaça Paeria
TRONADA I SORTIDA DEL 
PREGÓ
Des de la canalització del riu, tro-
nada que dóna inici a la Festa Major, 
a càrrec de la pirotècnia CATA-
LANA 

Dimecres 10 De 
maig
22 h. Marge esquerre del riu Segre
CASTELL DE FOCS a càrrec 
de la pirotècnia TURIS

Dijous 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
Ball de Diables de Lleida
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COLLES I GRUPS PARTICI-
PANTS

Ball de diables de Vilafranca
La primera presència documentada 
de la participació del Ball de Dia-
bles de Vilafranca a la Festa Major 
de la seva vila amb les caracterís-
tiques actuals, data de 1815, tot i 
que hi ha referències que ens par-
len d’uns diablots acompanyant el 
Drac de la població des del 1601. El 
Ball de Diables de Vilafranca del Pe-
nedès és una manifestació folklòri-
ca i tradicional de la cultura popu-
lar catalana, que representa la lluita 
del bé i el mal, omplint els carrers 
amb el foc dels seus elements piro-
tècnics i recitant versos satírics.

Diables de les Borges de Camp
La colla va ser creada el 24 de juny 

de 1982, amb una llarga trajectò-
ria històrica per tot el territori 
dels Països Catalans. Realitzen ac-
tuacions durant tot l’any utilitzant 
pirotècnia i fent correfocs i balls de 
diables. Actualment la colla comp-
ta amb una trentena de membres 
actius, repartits entre diables i di-
ablesses també tenen colla de dia-
bles infantil. 

Carranquers de Cervera – Co-
lla Infantil 
Les primeres notícies dels diables a 
Cervera, un dels primers referents 
escrits del Principat de Catalunya, 
els podem trobar en l’ordenació 
de la processó de Corpus de l’any 
1411. Des de la seva creació, l’any 
1994, la Colla ha dut a terme cen-
tenars d’actuacions, entre les que 
destaquen l’Aquelarre de Cerve-

ra, el Correfoc de Santa Tecla de 
Tarragona, la Raval Infernal de Ter-
rassa, la desfilada del Carnaval de 
Portugalete (País Basc), ... La Co-
lla compta amb diferents seccions, 
que poden actuar de forma con-
junta o per separat: la Colla Gran, 
el Bestiari, els Grallers i els Tabalers 
i la Colla Infantil, que és la que ens 
visita en motiu de la Festa Major

La Cabra Petita de Reus es va 
presentar el dia 10 de juny de 2010 
a la plaça de les Peixateries Velles 
de Reus. Els seus padrins van ser la 
Mulasseta de Reus i la Vibrieta de 
Tarragona. Aquest nou animal de 
foc va ser creat en commemoració 
del 30è aniversari de la Cabra de 
Reus, que va visitar-nos al correfoc 
de l’any passat, i està pensat perquè 
el portin els més petits de l’entitat.
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PER ALS PARTICIPANTS
• Porteu roba de cotó, preferible-
ment vella, amb mànigues i panta-
lons 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 (espor-
tiu, 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 obstaculit-
zeu el pas ni els feu caure.
• Seguiu en tot moment les indica-
cions 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’assis-
tència sanitària.
• En cas de perill, seguiu les instruc-
cions dels diables.

PER ALS VEïNS I 
COMERCIANTS
• Retireu tots els vehicles dels car-
rers que formen part de l’itinerari.
• Abaixeu els portals metàl ·lics o 
les persianes dels edificis que en 
disposin.
• Protegiu els vidres de les fines-
tres, portes i aparadors amb car-
trons gruixuts.

• Enrotlleu tots els tendals exte-
riors 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 partici-
pants en el correfoc.

CONSELLS I SEGURETAT 
PER ALS CORREFOCS

Correfoc Infantil: 20 h. Des del C. de les Monges

Correfoc: 21 h. Des de la plaça del Seminari

Trobareu la informació detallada a: www.paeria.cat/festes



23

Dimarts 9 De maig
20.15 h. Plaça Paeria
SARDANES amb la Cobla Municipal de Lleida

DiVeNDres 12 De maig
20 h. Plaça Paeria
SARDANES amb la Cobla Vents de Riella

DiumeNge 14 De maig
11.30 h. Plaça de la Llotja
69è Concurs de Lleida. Campionat Sardanista 
de Catalunya i Campionat de la Terra Ferma 
amb la Cobla Jovenívola d’Agramunt
Ho organitza: Grup sardanista Montserrat

SARDANES I MÚSICA PER A COBLA

autor imatge: Jordi Rulló COBLA VENTS DE RIELLA 
Fruit de la fusió de la cobla Riella i la cobla Quatre Vents 
d’Agramunt tingué lloc el naixement de la nova cobla 
Vents de Riella. Aquestes cobles han estat formades a 
l’escola municipal de música d’Agramunt sota la tutela 
de Ricard Bertran. Després d’uns anys d’existència per 
separat, ambdues formacions decidiren fusionar-se per 
tirar endavant un projecte comú l’any 2010. Aquesta 
unió tingué lloc com a conseqüència de la motivació i 
l’empenta dels músics de les anteriors formacions per 
crear una nova cobla de llarg recorregut i amb un am-
biciós projecte musical per endavant.
http://coblaventsderiella.weebly.com/

COBLA MUNICIPAL DE LLEIDA 
Nascuda l’any 2002 sota la direcció del mestre Ama-
deu Urrea i formada principalment per músics pro-
vinents de l’escola de cobla de Lleida (Conservatori 
Municipal de Lleida), la Cobla Municipal treballa per 
a les sardanes i la música de cobla a casa nostra. Una 
mostra d’aquest treball és la voluntat de recuperar 
composicions oblidades de músics locals, com la que 
enguany servirà per cloure l’Aplec de Lleida, Nou es-
clat, del mestre Francesc Safont i Culleré, que serà in-
terpretada conjuntament amb la Cobla Mediterrània.

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 músi-
ca per a cobla, tant en directe com en compilacions en 
diferents enregistraments. www.jovenivola.cat
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Dijous 11 De maig

19 h. Auditori municipal Enric Granados
Presentem un concert nou ple d’incògnites i d’il ·lusions, per tal de seguir els 
nostres objectius de difondre la música simfònica o de lliure format per a 
cobla. 
Presentem un extraordinari concert amb la COBLA SIMFòNICA CATA-
LANA dirigit pel mestre Jordi Molina. El virtuosisme dels músics es farà palès en 
aquesta ocasió, oferint un duet de flauta travessera, una altra obra de solista on 
la tenora excel ·leix davant la cobla, per acabar un espectacular trio de trompetes 
que ha d’arrodonir un espectacular concert, on hi destacaran les partitures de 
Joaquim Serra, Joan Lluís Moraleda, Josep Vinaròs, Fèlix Martínez Comín, Franz i 
Karl Doppler i Leroy Anderson. 
Gratuït (aforament limitat)

CONCERT MÚSICA PER A COBLA 
“ELS SOLISTES DE LA COBLA”
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Dissabte 13 De 
maig

19 h. Plaça Sant Joan
XXXIIIè Festival Folklòric In-
ternacional de Lleida amb el 
Grupo Folclorico El Limonar 
de Murcia, i Ballet Ciutat de 
Lleida de l’Esbart dansaire 
Sicoris.
Ho organitza: l’Esbart dansaire Sí-
coris,”Ballet Ciutat de Lleida”

ESBART DANSAIRE SíCORIS
L’esbart dins les seves inquietuds de 
difondre i convidar a participar en 
els qui d’una manera o altra tenen il-
lusió en conservar o renova l’arrel.
Us ofereix RELATS, DANSES I 
CANÇONS
Un espectacle de cançons tradi-
cionals que expliquen, entre al-

tres, alguns dels àmbits de la vida 
quotidiana com costums, espais, 
creences i històries. Aquest és el 
centre d’interès que ens serveix 
de fil conductor per presentar, a 
partir de les versions del grup El 
Pont d’Arcalís, un conjunt de temes 
coreografiats amb la doble intenció 
de transmetre aquesta riquesa de 
la tradició oral i d’aglutinar el con-
junt de dansaires de l’esbart en un 
projecte comú.
Per tant, tot el cos de dansa partici-
pa de la proposta a partir d’aques-
tes cançons que a través de la lle-
tra, la música i la dansa expressen 
el sentit d’un poble.

AGRUPACIÓN FOLKLÓRI-
CA EL LIMONAR
Començar la seva trajectoria a el 
Llano de Brujas província de Múrcia 
pel 1984 amb la finalitat de recopilar, 

difondre el ric folklore murcià i per 
la necessitat de consolidar-se com 
a grup amb identitat pròpia, dins el 
panorama folklòric de la zona.
Dins del seu repertori trobem 
que ens interpreten danses i mú-
siques de tota la regió, Fandangos 
o Malagueñas, les ràpides Parran-
das, Manchegas, jotes, seguidilles i 
masurques entre altres. Son aques-
tes una recreació dels balls pròpi-
ament populars, coreografiats per 
mestres de dansa, segurament als 
vols del segle XVIII i que eren in-
terpretats en les romeries i en les 
diferents festes locals.
El conjunt de l’indumentària és rica 
i variada, un vestuari plagat de bro-
dats, lluentons, sedes i mantellines. 
Destaquen en el vestuari masculí, 
els tradicionals saragüells, jubons, 
capes, monteres, barrets calanyes i 
espardenyes de carreters.

ESBARTS

Esbart dansaire Sicoris (Jordi Rulló) Grup el Limonar Murcia
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DiumeNge 14 De 
maig

11 h. Plaça Sant Joan
Arrels de Lleida convida a l’Es-
bart Dansaire Sant Joan Despí 
i als balladors de l’Agrupació 

Cultural i Dansaire Plà del Pe-
nedès i els dansaires de l’Esbart 
Arrels de Lleida

Espectacle familiar en el que els 
més petits de la ciutat podran gau-
dir d’una estona màgica tot veient 
com ballen, amics seus, danses po-

pulars que de ben segur les conei-
xen o les han ballat alguna vegada. 
A més, tindrem l’oportunitat de 
veure com ballen un bon grapat de 
nens i nenes de diferents indrets de 
Catalunya juntament amb els grans 
balladors de la nostra ciutat, Lleida. 
Ho organitza: Esbart Arrels de Lleida.

DiVeNDres 12 De 
maig
20 h. Plaça Sant Joan
La Casa de Andalucía presenta els 
seus grups de l’escola de ball: Blan-
ca Paloma, Embrujo, Granados, 
Albaicín, Azabache i Albéniz

21 h. Plaça Sant Joan
La Casa de Aragón, amb la seva 

“Raices ZA-HU-TE”, ens ofereix 
un espectacle dels millors balls, 
música i cants de l’Aragó

Dissabte 13 De 
maig
18 h. Plaça Ricard Viñes 
Centro Galego ens apropa el 
Grupo de Danza y Gaita Agari-
mos de Badalona, amb un repertori 

de les millors danses, cants i música 
de Galícia.

19 h. Plaça Ricard Viñes 
Centro Extremeño amb Na-
cencia, mostra del repertori tra-
dicional extremeny.
20 h. Plaça Ricard Viñes 
Casa de Castilla y León amb el 
“Grupo de Dulzainas de la Espi-
ga de Zaragoza”.

DANSES FOLKLÒRIQUES

L’Esbart Arrels de Lleida (Jordi Rulló)
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DANSES TRADICIONALS
DELS COL·LECTIUS MIGRANTS DELS FOCCS

DiumeNge 14 De 
maig

De 19 a 21 h. Plaça Ricard Viñes
Col·lectius migrants de la nos-
tra ciutat, provinents de diferents 
indrets del món ens donen a conèi-
xer la seva cultura a través de la 
dansa.
Els col ·lectius presentaran les se-
ves danses com un dels mètodes 

d’expressió més motivadors i ge-
neradors d’intercanvis culturals. 
Els espectadors tindran la possibi-
litat d’experimentar, viure, ritmes 
diferents, vestits diferents, músi-
ques diverses del Camerun, Equa-
dor, Bolívia, Bulgària, Senegal..., a 
través de danses senzilles, (de pa-
rella, grup, rotllana), apropant-nos 
al coneixement de les diferents 
cultures.

El Fòrum Ciutadà per la Cohesió 
Social que agrupa mes de 40 col-
lectius migrants de la ciutat, treba-
lla per a potenciar el coneixement 
de les diferents cultures d’arreu, 
així com per fomentar la participa-
ció dels mateixos en la ciutat.
Ho organitza: Fòrum ciutadà per la 
cohesió social FOCCS, Regidoria de 
participació ciutadana, drets civils i 
cooperació de l’Ajuntament de Lleida

Dimecres 10 De maig

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

19 h. Pl. Sant Joan
FLIP-FLOP (Club INEFC Centres de Lleida i Bar-
celona)
Espectacle format per diverses actuacions de gimnàs-
tica, circ, dansa i acrobàcia. Ballarins dels grups de dan-
sa del club INEF, gimnastes i acròbates de les seccions 
de gimnàstica i circ i de l’alumnat de l’INEFC i artistes 
professionals portaran les arts del moviment a les fes-
tes de Lleida. 

- Nens i nenes de les seccions de gimnàstica i circ (un 
número curt)
- Grup de dansa del club INEF Lleida
- Grup de dansa del club INEF Barcelona
- Duo de dansa del club INEF Lleida
- Equip de gimnàstica d’alumnes de segon de l’INEFC 
Lleida

De 20.30 a 21.30 h. Seu Vella (entrada per la porta 
dels Fillols)
Espectacle de dansa “Il·luminat” a càrrec de La 
Dansa Estudi de Lleida
Un espectacle on la llum és el fil conductor i els ba-
llarins es deixaran dur per la dansa, el moviment i la 
música. Il ·lumina’m amb els colors de les emocions 
que ens mostraran el camí per seguir somiant, ens 
ajudaran a crear i ens guiaran per continuar endavant.
Ho organitza: La Dansa Estudi de Lleida
Gratuït

Espectacles de DANSA
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CASTELLERS DE LLEIDA,
sempre fidels a la ciutat i al país

Castellers de Lleida, la colla castellera 
de la capital lleidatana, nascuda l’any 
1995, vol aprofitar la publicació de la 
revista de la Festa Major de Lleida per a 
refermar -com no podia ser d’altra ma-
nera- el seu compromís amb la ciutat, 
amb el món casteller, i amb la cultura 
popular i tradicional catalana, en gene-
ral, i la seva projecció arreu del món.

Enguany i com a resultat de la reelec-
ció de Joan Ramon Castro en el càr-
rec de President i de la incorporació 
de Llorenç Llaberia com a nou Cap 
de Colla, per un termini de tres anys, 
la colla Bordeus obre una nova etapa, 
atès que es tracta del primer cop que 
compta amb una candidatura conjunta 
que integra junta tècnica i junta gene-
ral en un mateix equip amb un pro-
jecte comú compartit, per a treballar 
plegats per a l’òptim futur de Caste-
llers de Lleida.

Això marca uns nous objectius en el 
projecte articulat conjuntament que 
s’ha endegat aquesta temporada, amb 

DiVeNDres 12 De maig
De 21-23h. Seu dels Castellers
Assaig general dels Castellers 
de Lleida
 
DiumeNge 14 De maig
9 h. Sortida des del local de Caste-
llers de Lleida (c. Nou 1-17)
Matinades castelleres a càrrec 
dels grallers dels Castellers de 
Lleida
11.30 h. Seu dels Castellers (c. 
Nou 1-17)
Cercavila des del local dels 
Castellers de Lleida fins a la 
plaça Paeria
12 h. Plaça Paeria
Diada Castellera de la Festa 
Major
Un cop més gaudirem dels castells, 
enguany les colles convidades són: 
la Colla Vella dels Xiquets de Valls, 
els Moixiganguers d’Igualada i els 
Castellers de Lleida
Ho organitza: Castellers de Lleida

LA COLLA VELLA DELS XIQUETS DE VALLS
Aquesta formació és una de les colles deganes del món casteller, com prova el fet 
que des de principis del segle XIX fins avui, la Colla Vella dels Xiquets de Valls aixe-
ca castells arreu. I és que per les Festes Decennals de Valls, el 2 de febrer de 1801, 
un ball de valencians de pagesos vallencs i alcoverencs va fer diversos pilars durant 
la processó en honor a la Mare de Déu de la Candela. Aquesta primera actuació 
d’un ball de pagesos a Valls es considera l’arrel de la Colla, que en els seus primers 
anys va ser coneguda com la ‘Colla dels Pagesos’, en contraposició amb la ‘Colla 
dels Menestrals’, dualitat documentada des de 1805.

MOIXIGANGUERS D’IGUALADA
Els Moixiganguers són la colla castellera de la ciutat d’Igualada. Des de 
1995, i durant la temporada castellera, la colla viatja arreu de les comarques 
catalanes per a aixecar castells i pilars en moltes places, fires, festes, 
celebracions… I en tot aquest temps, han dut el color morat arreu dels 
Països Catalans, així com també en zones més llunyanes: Iznajar, Alcaude-
te (Andalusia), Mata del Alcántara (Extremadura), Guimaraes (Portugal), 
Manchester, Euskal Herria… La colla igualadina també organitza altres acti-
vitats de caire més social, com torneigs esportius, colònies, sortides, festes 
i concerts amb ressonància per tota la ciutat i la comarca.

ideari comú, en què quant a la nova 
junta tècnica, cal destacar el fet que 
aquesta és una combinació de dos 
importants ingredients a tenir en 
compte en les aspiracions de la colla 
per a aquesta temporada 2017, i que 
no són altres que experiència tècnica 
i experiència en gestió de persones. I 
tot plegat amb uns clars objectius que 
se centren en: que els membres de la 
colla la sentin com una segona i gran 
família, eixamplar la base per a poder 
créixer verticalment i gaudir de més 
i més altes construccions castelleres, 
assolint noves fites, però també fer-ho 
transversalment potenciant la promo-

ció i projecció de la colla, i amb tot 
això aconseguir alhora que tots els 
lleidatans/nes se sentin orgullosos de 
la seva colla castellera, com clama el 
seu simbòlic crit de guerra: “Orgull 
bordeus”.

Finalment, Castellers de Lleida també 
vol aprofitar aquestes línies per a feli-
citar els lleidatans per a aquesta nova 
Festa Major de Lleida, i fer una crida a 
participar-hi i, com no, a col ·laborar i 
afegir-se a la ‘colla Bordeus’.

Us hi esperem!

Jordi Rulló
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participant amb una còpia índex de 
les seves fotografies.
• Un jurat seleccionarà les cin-
quanta millors fotografies, entre les 
quals s’escolliran les tres primeres 
classificades de FotoMaig 2017, que 
tindran un premi especial, a més, 
s’elaborarà un cartell amb les foto-
grafies seleccionades guanyadores 
del concurs, que es repartirà entre 
tots els finalistes.
• Les imatges seleccionades s’ex-
posaran a la Casa dels Gegants, del 
20 de setembre al 12 d’octubre de 
2017, en el marc de les Festes de la 
Tardor, amb horari: els dilluns de 10 
a 14 h, de dimarts a dissabte, de 10 
a 14 h i de 17 a 20 h, dissabtes, d’11 
a 13.30 h i de 17 a 20 h, diumenges 
i festius d’11 a 13.30 h. La inaugu-
ració tindrà lloc el 20 de setembre, 
a les 20 h.
En aquest acte es farà públic el 
veredicte, es proclamaran els gua-
nyadors i es farà el lliurament dels 
premis.
La Regidoria de Cultura de l’Ajun-
tament de Lleida es reserva el dret 
de tenir a disposició una còpia de 
cadascuna de les cinquanta foto-
grafies seleccionades per tal de fer-
ne ús en les seves eines de difusió. 

Us proposem captar els actes fes-
tius que tenen lloc a la ciutat al llarg 
del mes de maig i optar als premis 
amb què es guardonaran les imat-
ges més divertides i originals.

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

FOTOMAIG 2017
FESTA MAJOR DE LLEIDA - SANT ANASTASI

Un any més, Foto Llorens convoca, amb la col·laboració de 
l’Ajuntament de Lleida, el concurs de fotografia FOTOMAIG’17

L’arxiu de les fotografies restarà a 
la botiga FotoLlorens.
• El fet de participar en el concurs 
comporta l’acceptació de totes i 
cadascuna de les clàusules.

1er Premi-Antonio Módol Martí

2on Premi-Casimir Joger Reig 3er Premi-Manuela Alba Sánchez
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Dijous 11 De maig
ZONA TRENET
D’11 a 14 h i de 17 a 20 h
Festa i Fusta “Fustes i Fustetes” 
(Jocs)
4000 fustetes i enginy, aquests son 
els dos requisits per a poder acon-
seguir qualsevol figura que la nostra 
imaginació ens permeti imaginar i fer 
realitat amb una plàstica espectacu-
lar centenars de formes i figures.

ESPAI ESTEVE CUITO - AM-
FITEATRE
11 h. Karoli “L’home Roda” (circ 
i malabars)
L’home Roda es desplaça dins d’una 
sola roda amb motor, combinant in-
geni amb la presentació d’artilugis 
amb rodes: monocicles amb cames, 
bicis enanes de 10, 20 i 30 cm.; de-
mostrant la seva passió per les ro-
des i deixant-se la pell a l’asfalt.

PASSEIG CENTRAL
12.30 h. Campi Qui Pugui 
“Rats” (itinerant)
Atenció! Les rates han envaït la ciu-
tat. Apareixen per tot arreu, surten 
de les clavegueres, de contenidors, 
salten i corren… Ja no s’amaguen i 
són gegants! 

ESCENARI PASSAREL·LA
20 h. La Barrila “El conte del 
Marraco” (conte)
Un conte diferent, màgic i intrigant, 
amb el qual esbrinareu moltes co-
ses de l’entremaliat drac. Si voleu 
descobrir les seves aventures, no-
més heu de venir.

DiVeNDres 12 De 
maig
ZONA TRENET
D’11 a 14 h i de 17 a 20 h
Sac Espectacles i Circo la Ras-
pa “Tallers de Circ” (Jocs)

ESCENARI PASSAREL·LA
12.30 h. Xiula “Donem-li una 
volta al món”(animació)
Els quatre músics de Xiula viatgem 
pel món, vivint aventures i ex-
perimentant emocions, i com no! 
apareixem a la teva festa. I és aquí 
on esdevindrà el moment únic 
i irrepetible de celebrar, ballar i 
compartir. “Donem-li una volta al 
món” és el nom i el leitmotiv de 
l’espectacle en el que transversal-
ment es viuen valors i emocions. 
Proposem compartir, conviure, 
explorar, estar presents i estimar 
l’entorn, la societat, el planeta, 
sempre rient i gaudint!

19 h. Tandarica Circus “Passa-
barret” (clown-circ)
Li diuen “retro-balkan-rock’n’roll 
circus” però, parlant en plata, són 
només quatre pallassos bojos com 
un esquellot i capaços de qualse-
vol cosa per a satisfer al seu públic, 
des de disparar-se un tret de canó 
a l’estómac, improvisar rutines aè-
ries o jugar amb un llançador de 
ganivets amb miopia severa. Són 
artistes d’aquells que es juguen la 
vida... i si no és la seva, que sigui la 
d’algú del públic! No pots faltar al 
seu proper espectacle: cada funció 
pot ser l’última!

ESPAI ESTEVE CUITO - AM-
FITEATRE
11 h. Fadunito “Music Box” 
(clown)
Un amant de la música arriba entre 
el públic amb les seves capses de mú-
sica i en descobreix una de gegant a 
l’escenari, però que no funciona i es 
disposa a arreglar-la. A l’obrir la caixa, 
comencen els seus problemes. Li apa-
reixen estris musicals que no sap per 
a que serveixen, i aquests estris van 
cobrant vida, fins que finalment, amb 
la ajuda d’aquests, ell haurà de crear la 
música de la capsa gegant.

18 h. JAM “Minute” (Clown-Circ)
En un temps on la fotografia digi-
tal ha deixat enrere l’època dels 
carrets i els revelats i on ningú es 
preocupa del número de fotos que 
realitza, un aficionat a la fotogra-
fia es passeja per pobles i ciutats 
amb la seva antiga càmera, buscant 
aquelles cares que considera més 
fotogèniques. La seva càmera no 
deixa indiferent a ningú, provocant 
somriures, ganyotes i un grapat de 
sorpreses.

PARC DE SOMRIURES - CAMPS ELISIS
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20 h. La Barrila “El conte del 
Marraco” (conte)
Un conte diferent, màgic i intrigant, 
amb el qual esbrinareu moltes co-
ses de l’entremaliat drac. Si voleu 
descobrir les seves aventures, no-
més heu de venir.

Dissabte 13 De 
maig
ZONA TRENET
D’11 a 14 h i de 17 a 20 h
Tombs Creatius “Xics del Xur-
rac” (Jocs)
La primera colla castellera que neix 
en una fusteria! Necessitem públic, 
com tu, per fer pinya amb ganes de 
jugar i ser protagonistes a l’hora de 
donar ànima als nostres xics, com-
partint els valors castellers... La 
nostra colla castellera és de fusta! 

ESCENARI PASSAREL·LA
11 h. Xema “Viatge a Magicolàn-
dia” (màgia)
Xema, explica que els membres 
del seu equip li van dir que actua-
rien a una ciutat on tots els nens 
i nenes saben fer jocs de màgia. 
Ell s’ho creu i al viatge no comp-
ta amb cap ajudant pensant que 
seran els propis joves del poble 
qui l’ajudaran amb els trucs de 
màgia. La ciutat li han dit que es 
diu Magicolàndia i durant el viatge 
ho prepara tot per a que siguin els 
nens i nenes els qui realitzin l’es-
pectacle …. Ell els pagarà a tots 
pels seus serveis prestats amb un 
bitllet de dòlar que tindrà la foto 
del mag i serà record pels serveis 
prestats. 

19 h. Circ Vermut “Ni cap ni 
peus” (circhumor)

ESPAI ESTEVE CUITO - AM-
FITEATRE
18 h. Murmuyo “Cita a ciegas” 
(mim-clown)

20 h. La Barrila “El conte del 
Marraco” (conte)

ESCENARI GLORIETA
12 h. Club Banyetes
Com cada any fem un concert 
adreçat als nens i nenes de la ciutat 
amb les cançons i els personatges 
del Club Banyetes.
Ho organitza: Club Banyetes

EIX COMERCIAL I PASSEIG 
CENTRAL
12. h. Pere Hosta “Open Door” 
(itinerant Eix Comercial)
Apareix una porta del no-res... que 
hi ha a
l’altre costat?. Per obrir‐la... Un per-
sonatge excèntric, curiós, surrealis-

ta i divertit... que porta la porta i la 
deixa aquí i allà, amb la necessitat 
de transportar-la. La simplicitat de 
la porta, ens transportarà a llocs on 
l’imaginari entra i surt. Passin a tra-
vés de la porta per poder viure de 
manera diferent el carrer de cada 
dia i fer lo quotidià... inoblidable.

17.30 h. Pere Hosta “Open 
Door” (itinerant Camps Elisis)

DiumeNge 14 De 
maig
ZONA TRENET
D’11 a 14 h i de 17 a 20 h
Tombs Creatius “Xics del Xur-
rac” (Jocs)
Trapetelando “Un dia de Circ” 
(Tallers)
Trapetelando ofereix un dia de 

Pere Hosta

Murmuyo
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circ: tallers de tècniques aèries, 
malabars, acrosport, aroioga i 
equilibris. Durant tot el dia, els 
nens experimentaran la sensació 
de treballar amb la seva pròpia 
força, equilibri i flexibilitat, i ex-
ploraran els llocs on aquestes 
tres característiques els porten.

ESCENARI PASSAREL·LA
12.30 h. Cia Inconfundibles “La 
banda de otro” (Malabars-Circ-Mú-
sica)
No sabem res amb exactitud 
d’aquesta banda o l’origen dels 
seus membres. Més a prop de la 
llegenda que de la realitat, ses co-
menta entre altres coses que el 

seu origen està en algun punt de 
l’oest de Andaluisiana. Però les 
seves freqüents fugides fan que 
no sigui fàcil trobar-los en cap 
lloc concret. De molt joves van 
fugir amb el circ, el que podria 
explicar les seves habilitats mala-
bars, tot i que per alguna raó de-
cideixen fer-se passar per músics. 
Com si fossin foragitats, sempre 
estan ordint algun cop, cop que 
gairebé sempre acaba per rebre 
un d’ells…

17 h. Wilbur (acrobàcia-humor)
Wilbur és un espectacle ple d’acro-
bàcies, humor i risc, molt risc: l’úni-
ca manera que Wilbur sap viure. 
Amb una tècnica i un físic fora del 
comú, crearà situacions impossi-
bles que deixaran al públic boca-
badat. Acompanyat pels seus amics 
inseparables: contractura, estreba-
da i esquinç; ens demostrarà que 
l’acrobàcia no és sol un esport.
19 h. Pep López “FolKids” (ani-
mació)

ESPAI ESTEVE CUITO - AM-
FITEATRE
11 h. Mumusic Circus “Amigoo-
oo” (Circ-Acrobàcia)
AMIGOO és un fragment de les vi-
des d’un home i una dona. Un circ 
entre dos. Trossos d’intimitat en 
una travessa gestual i musical vers 

el més sincer i profund d’un ma-
teix. Junts confabulen un món irre-
al, ple de poesia i complicitat en un 
fals intent d’esquerdar el mite de la 
solitud com condició humana dins 
del món. Fent esclatar moments de 
deliri i bogeria entre balls i acrobà-
cies, desenredant així EL SEU PRO-
PI CIRC INTERIOR.

18 h. 2princesesbarbudes 
“Sempre de vacances” (música-con-
cert)
A principis de març arriben a casa 
nostra les orenetes i s’hi esta-
ran fins a finals de setembre. Les 
2princesesbarbudes us expliquem 
la seva vida en el disc “Sempre de 
vacances”. 11 cançons de compo-
sició pròpia que parlen de com fan 
el niu, què mengen, la seva criança, 
els viatges, el vestuari, el cant i els 
seus somnis. A l’escenari hi troba-
reu quatre orenetes barbudes que 
es retroben després de la migració 
per fer un concert amb instru-
ments de joguina i ritmes pop.

20 h. La Barrila “El conte del 
Marraco” (conte)La Banda de Otro
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Dijous 11 De maig

19.30 h. Plaça Sant Joan
Cantada d’havaneres amb els grups BOIRA, 
ARRELS DE LA TERRA FERMA I BERGANTí

El grup d’havaneres Boira neix a Lleida l’octubre 
de 1998. Tots els seus membres disposen d’una dila-
tada experiència en el món musical, si bé provenen 
d’àmbits molt diversos. En els darrers anys i després 
d’una forta aposta per la qualitat i bones harmonit-
zacions, el grup de ponent ha ant recollint els fruits 
d’aquesta important aposta musical. El grup conrea la 
música popular i tradicional amb especial dedicació a 
l’havanera, els ritmes de vals, bolero, la balada, sarda-
nes, etc.

El grup Arrels de la Terra Ferma neix a finals de 
l’any 1993 amb voluntat de continuar aprofundint i ar-
relant l’havanera, el cant de taverna i la cançó catala-
na en general dins les comarques de Ponent. Els seus 
components tenen amplia experiència en tots aquests 
camps, així com també en el cant coral i en l’àmbit 
sardanístic. Al llarg de la seva carrera han enregistrat 
diferents discs, i són habituals en les cantades de les 
Festes de Lleida.

El Grup Bergantí es va crear la tardor de l’any 1982. 
De llavors ençà han estat un munt d’actuacions que 
han dut al grup a actuar a les illes de Mallorca, Me-
norca, Eivissa i Formentera. A Pamplona, Getxo, Bakio, 
Mayorga, Múrcia, Dénia, França, Andorra, Luxemburg, i 
a Cuba, a la Ciutat de l’Havana.

CANTADA D’HAVANERES

Dimarts 9 De maig

17 h. pavelló 3 dels Camps Elisis
Ball de la Gent Gran amb l’or-
questra QUARTZ

DiumeNge 14 De 
maig

19 h. Plaça Sant Joan
Ball de Festa Major amb l’or-
questra NOVA SATURNO
Orquestra fundada a la ciutat de 
Lleida l´any 2014 amb músics de 
primeríssim nivell, procedents de 

BALLS DE FESTA MAJOR
les millors formacions del pano-
rama musical. Interpreta tot tipus 
de repertori, concert, ball i marxa. 
És avui dia una orquestra de refe-

rència dintre del mercat nacional, 
essent a la vegada una de les més 
contractades i reconegudes en el 
sector.
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AUDITORI ENRIC 
GRANADOS

Dimecres 10 De 
maig
20 h 
Tortell Poltrona i Albert Pla
Preu: 12 €

Hi ha una escola perduda allà al mig 
del Montseny on només estudien 
els nens...
On només estudien els nens que 
somien truites; és l’escola dels so-
miatruites...
Tortell Poltrona i Albert Pla fa 
temps que estudien en aquesta es-
cola.
No sabem si volen ser pallassos i 
cantar, o ser cantants i fer el pa-
llasso.
PLA: dota les seves cançons d’una 
particular i extrema personalitat, 
de vegades amb un cert contingut 
polèmic i d’altres, amb un toc in-
fantil.
POLTRONA: tendre, contundent i 
ferotge, amb una càrrega d’energia 
inesgotable que combina la inno-
cència amb la trapelleria.

 

CAMPS ELISIS
ESCENARI CENTRAL
23 h. BLAZE 10
Jove banda lleidatana de punk rock, 
ens presenten els seu EP de debut 
Mistakes

00 h. FOO
Després de set anys des dels els 
seus inicis al rock independent, la 
seva trajectòria és una constant 
evolució del so, disc rere disc. El 
seu darrer treball “The Seeker” 
(Grans Records) és un EP concep-
tual que els consolida com a ban-
da independent de rock psicodèlic 
lleidatà.

01.15 h. 

MUCHACHITO
Muchachito ha tornat amb un fla-
mant nou disc sota el braç. Se titula 
“El Jiro” (sí, amb ‘J’ de Jairo) i es el 
quart disc d’estudi de la seva carre-
ra. Han passat sis anys des de
l’últim treball, “Idas y vueltas”. L’in-
ventor del ‘Rumboxing’ ha estat 
preparant les cançons d’aquest nou 
àlbum, atrevint-se fins i tot a pre-
sentar-les en una gira prèvia ano-
menada “La Maqueta”, on va poder 
provar els temes i saber escollir 
exactament el rumb definitiu que 
volia agafar. És, sense cap mena de 
dubte, el disc més compacte, rodó 
i complert de la seva carrera, sona 
millor que mai i no podreu deixar 
de ballar amb ell.

03.30 h. DE NOCHE
Grup DENOCHE, 22 anys als es-
cenaris de tot el estat. Musics de 
Lleida 100% directe.
 

ESCENARI #FESTESLLEIDA

23 h. PASTORETS ROCK
Pastorets Rock estem de celebra-
ció! 15 anys de trajectòria als es-
cenaris. Us proposem un concert 
especial, a banda de la formació 
habitual, comptarem amb la col ·la-
boració d’un quartet de vents que 
donarà un nou color a aquells te-
mes clàssics del repertori i perme-
trà, a la vegada, escoltar-ne de nous.

00.45 h. ZOO
Torna ZOO, torna el col ·lectiu mu-
sical valencià que posà el panorama 
musical del revés amb el hit “Estiu” i 
el seu primer disc ‘Tempestes vénen 
del sud’ la tardor de 2014. ‘Raval’ és 
el seu esperadíssim segon treball i 
‘raval’ és, sobretot, perifèria: l’hàbi-
tat natural i particular on Panxo i els 
seus han cultivat, “plenets de pols i 
de pors, buidets de pau i de glòria” 
i a pesar de tot i com canten a la 
intro homònima, un “verger deliciós 
al Raval de la història”.

02.30 h. LA TERRASSETA 
DE PREIXENS
La Terrasseta de Preixens (Tàrrega i 
Igualada) presenta a la Festa Major 
de Lleida el seu quart disc Tou [Kasba 
Music], un disc amb 10 nous temes on, 
sense perdre l’estil festiu que els carac-
teritza, evoluciona el seu so ensenyant 
una cara diferent del mestissatge. 

REVETLLA I NITS DE CONCERTS
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04 h. DR. PRATS
Guanyadors dels Premis Enderrock 
com a millor cançó catalana amb 
“Ara” i nominats als premis com a 
millor banda catalana de l’any i mi-
llor àlbum, els de Terrassa preparen 
aquest Festribal 2017 amb gires al 
Japò, Hongria, Portugal i Espanya. El 
seu directe és un dels més potents 
del panorama musical, un directe 
sorprenent, dinàmic i enèrgic

ESCENARI GLORIETA

23 h. STEINBOCK
Steinbock és una banda de 
hard-rock-metal formada a Llei-
da. Els seus directes, enèrgics, 
clars i contundents, estan for-
mats per composicions pròpies 
dels seus dos treballs, el primer 
“STEINBOCK EP” i el segon 
“BLACK GOLD”.

00 h. MEMENTO MORI (1er 
premi concurs Pepe Marín’16)

01 h. ESCUELA DE 
ODIO
Escuela de Odio és un dels refe-
rents de la escena Hardcore-Punk 
estatal, ara ens presenten el seu 
darrer treball “El Espíritu de las 
Calles”, on fan una volta més al 
seu so sense perdre el compro-
mís a les seves lletres, el que els 
ha situat en el més alt de l’esce-
na internacional.

02.30 h. CRISIX
Crisix ja es considera una de 
les bandes de Thrash metal d’Eu-
ropa més potents, originaris de 
Barcelona, ens presenten el seu 
un àlbum ‘From Blue to Black’. 
Amb un directe potent i pode-
rós injecten velocitat i entrete-
niment al seu UltraTrash Metal.

ESCENARI PAVELLÓ

23 h. 13JULY
La jove banda de Hard Rock ofe-
reix un directe obert a tots els 
públics amb molta energia i bona 
música on es podrà sentir la músi-
ca del seu nou disc “Keep Rocking” 
i alguna cançó dels grups més lle-
gendaris del rock.

00 h. AGE
Genuí trio de rock de Lleida amb un 
so ample, contundent i decidit en 
totes les seves interpretacions que 
van des del rock més clàssic fins al 
hard-rock potent amb una signatura 
pròpia de tocs blues i funk. Guanya-
dors de la mostra Directe’16 ara 
en presenten el seu primer disc 
homònim.

01 h. EL ÚLTIMO 
TRIBUTO
Ens ofereixen un repàs a tota la 
discografia de “El último de la fila”, 
on el seu repertori ens transpor-
ta a través del temps i ens dóna 
l’oportunitat de tornar a gaudir de 
la mítica banda de pop-rock. La veu 
commou als seguidors de Manolo 
García per la seva semblança. 

03.15 h. CONTRABAND
Contraband és un grup de versions 
de Rock de les terres de Lleida, amb 
més de quinze anys d›experiència. 
Vuit components bregats en els 
escenaris més inversemblants, 
que contagien la seva alegria en 
cada directe desenfadat però 
contundent de música 100% en 
directe, amb les millors versions.
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CAMPS ELISIS

Dijous 11 De 
maig

ESCENARI GLORIETA

20.30 h. RENALDO & 
CLARA
Els motllos són per trencar-los. Ja 
sabíem que Renaldo & Clara era un 
gran grup de pop, però dins el pop 
també es poden fer girs i en aquest 
cas ens sorprenen amb una veri-
table filigrana. Dues paraules: llum 
i color. Us convidem a deixar-vos 
endur per la màgia del seu darrer 
treball “Els Afores”.

22 h. EL PETIT DE 
CAL ERIL
El Petit de Cal Eril és aquell músic 
de Guissona que des de fa un 
temps ens emociona i ens sorprèn 
a parts iguals. I ara afegeix noves 
joies a un cançoner brillant amb un 
nou disc, “La Força”, que pren im-
puls sobre aquests antecedents per 
saltar cap a mons misteriosos que 
busquen ser descoberts.

DiVeNDres 12 De 
maig

ESCENARI #FESTESLLEI-
DA
22.30 h. COETUS
Coetus conjuga vitalitat, força i fra-
ternitat tot oferint un espectacle 
que condueix als nostres orígens. 
És la primera orquestra de percus-
sió ibèrica, una gran família forma-
da per 19 músics. Després de nou 
anys inicia amb il ·lusió i entusias-
me un nou camí per compondre i 
contribuir al folklore amb les seves 
musiques del bagul de la tradició 
forjada durant segles: cants de ce-
lebració, de treball, de bressol...

00.30 h. MESCLAT 
I LA COBLA 
CATALANA DE 
SONS ESSENCIALS
S’uneixen en aquesta ocasió per 
oferir una combinació màgica de 
dues bandes referents en l’àmbit 
musical català. Dues formacions 
contundents i úniques a dalt de 
l’escenari, amb un missatge clar, una 
sonoritat única i una contundència 
irrepetible. Comparteixen una pro-
posta que juga amb la música po-
pular i tradicional i els ritmes de la 
terra, juguen amb el rock, la rumba 
i altres ritmes més moderns, sense 
complexos, oferint una sonoritat 
exclusiva.

02.45 h. ALBAROCK
“Som un grup de versions de Llei-
da, format per 6 músics, amb ex-
periència als escenaris, disposats a 
donar-ho tot a les nostres actuaci-
ons. Engeguem a Lleida el Tour Et 
portem la Festa a Casa amb un am-
pli repertori de Rock, Pop, Soul, Ska 
i Funky de tots els temps fins a l’ 
actualitat. Qui vingui a veure’ns, no 
tindrà un instant de treva!”

ESCENARI GLORIETA

22 h. THINKIN’ WILD (1er pre-
mi mostra Directe’17)
23 h. BOXETS
La banda presenta el seu quart 
disc, “A prop”, el primer en format 
acústic rock acústic ple de melodi-
es i amb una gran riquesa instru-
mental, on l’oient viatja pels dife-
rents horitzons que construeixen 
les cançons.

Mesclat
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00 h. BARRIO TIGER
Barrio Tiger ens presenta el seu 
àlbum “Ave Maria” des de la seva 
ciutat Los Angeles (EEUU) amb el 
seu Garage Punk n’ Roll. El seu so 
és una barreja de Supersuckers 
i White light, white heart, whi-
te trash de Social Distortion. Els 
seus fundadors Calixto Hernandez 
i el “Pistolero” Jimmy James (The 
Hangmen, Junkyard) s’encarreguen 
de les veus i les guitarres, mentre 
que la secció rítmica amb Pete Ly-
man al baix i Mark Benquechea a 
la bateria, sostenen l’esquelet de la 
banda.

01.15 h. SMOKING 
SOULS
‘Cendra i Or’ és el tercer disc dels 
pegolins Smoking Souls i la millor 
constatació de perquè són el que 
ja són. El disc, com la mateixa ban-
da comenta, “té molt de rock però 
també juguem i experimentem amb 
nous ritmes, mètriques i sonoritats 
més fresques influenciades del pop, 
disco, latin... sempre portant-ho al 
nostre terreny”

 02.45 h. MUSICSKETCHES
El projecte de música electrònica 
en viu Musicsketches presenta el 

seu primer disc “Deep Wishes”. 
Rock funk electrònic potent amb 
grans col ·laboracions de cantants 
de terres Lleidatanes.

ESCENARI PAVELLÓ

23 h. NIT DE LA RÀDIO. Els 40 
principals Lleida presenten:

23.30 h. BIPOLAR
Bipolar emergeix dins del panora-
ma musical català amb una propos-
ta moderna i directa, el seu primer 
single “Fènix” ja demostra el seu 
segell inconfusible, presentant fer-
ma candidatura a ser una de les re-
velacions musicals de l’any.

00.45 h. BUHOS
Lluna Plena és el millor treball de 
Buhos fins al moment, les lletres 
més punyents, la crítica més aguda i 
els ritmes ballables i mestissos tor-
nen a combinar ingeni i estil propi. 
El grup segueix creixent com fan 
les seves tornades plenes d’energia 
i contundència.

02.15 h. ADRIÀ ORTEGA 
Dj

PLAÇA RICARD VIÑES

DiVeNDres 12 De 
maig

22.30 h. SONSONITE ALL 
STARS
Sonsonite, consolidada banda llei-
datana que rememora la música 
tradicional cubana d’arrel, ha con-
vidat a tres dels músics cubans 
més destacats del nostre país: Telva 
Rojas a la veu, Luis Alfonso Guerra 
“Luisito” a la percussió i Félix Ra-
mos al piano. 
Tots ells tocaran junts en un con-
cert únic i irrepetible que de ben 
segur farà vibrar als amants de la 
salsa i la música afrocubana. 

CAMPS ELISIS

Dissabte 13 De 
maig

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

02.15 h. LOST ART OF 
MURDER
Presenten el seu segon EP “Mis 
noches sin dormir” amb sis temes 
que reflexen l’evolució de la banda 
lleidatana des del postpunk de gui-
tarres bigarrades d’anteriors tre-
balls cap a un pop empoderat molt 
més cuidat en melodia i composi-
ció d’aquest últim. Madrid, Barce-
lona, Saragossa, València o Granada 
són algunes de les parades que te-
nen marcades al camí. 

03.45 h. TREMENDOS
Aquest 2017 és un any molt espe-
cial per als Tremendos, ja que en-
guany celebren el concert número 
1.000 (més de 23 anys tocant!). 
Per celebrar aquest esdeveniment 
tan especial han aconseguit anar a 
fer una petita gira d’una setmana 
i portar l’accent lleidatà als Estats 
Units, concretament a Nashville 

i Memphis. La banda de versions 
lleidatana us farà ballar sense parar 
aquesta Festa Major.

ESCENARI #FESTESLLEIDA

23.00 h. ROBA ESTESA
És un grup de música en català amb 
un gènere propi, el folkcalentó. Es 
reivindiquen com a dones i propo-
sen noves dinàmiques per gaudir 
de l’oci i la música. Al maig de 2016 
treuen el seu primer disc “Descal-
ces” que ha rebut el Premi Ender-
rock de la Crítica, al Millor Grup 
Revelació , al Millor Disc Folk i a la 
Millor Cançó Folk per “Viu”.

00.30 h. AUXILI
Les claus per entendre l’exitós 
fenomen d’Auxili les trobem en 
la seva excel ·lent destresa instru-
mental i la innata capacitat de con-
nectar, facturant hits rodons amb el 
reggae com a gènere i principal font 
d’inspiració, picades d’ullet a l’ska, 
el ragga i el rap incloses.

02.00 h. ASPENCAT
Són el grup més important del País 
Valencià de l’actualitat i un dels re-
ferents del
seu gènere a l’estat espanyol. Una 
banda de 9 components de llarga 
trajectòria musical que executen 
ska reggae ballable re-formulat amb 
electrònica potent. La gira de “Tot 
és ara” va arrancar amb força tan 
als Països Catalans com al País Va-
lencià, no perdeu l’oportunitat de 
veure’ls en directe, no us deixaran 
indiferents.

03.45 h. ITACA BAND
Reggae, ska, salsa o punk amb tocs 
de swing són les músiques que 
protagonitzen el nou disc “Rema” 
d›ambient marítim enregistrat per 
la banda de Montcada i Reixac.
Itaca Band ja està preparada per co-
mençar la travessa. Amb un directe 
contundent i molta energia elabora 
un discurs musical des de la cumbia 
fins a l’ska basant-se amb el reggae.
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ESCENARI GLORIETA

23.00 h. NATROS SOLS PD
“Natros Sols és un col ·lectiu d’amants 
de la cultura i la dècada dels seixanta. 
Escúters, vinils, hammonds i parques 
com a denominador comú d’un grup 
melòmans de procedències disper-
ses. Ens faran d’enllaç dels grups de 
la nit, a través d’un viatge que defuig 
les etiquetes; música negra i blanca, 
d’aquí i d’allà,… però tota en vinil.”

23.45 h. TRAU I 
GAVALDÀ
Trau, el grup de moda de la nova 
fornada del pop català, s’ha apare-
llat amb Lluís Gavaldà per presentar 
una nova proposta musical. Es trac-
ta de jugar amb els clàssics del pop 
dels 60’s que van bastir les bases de 
la música popular. Es tracta d’un es-
pectacle audio-visual que de ben se-
gur sorprendrà i divertirà diferents 
generacions de gent que s’estima la 
música apassionadament.

00.45 h. NATROS SOLS PD

01.00 h. LOS 
RETROVISORES
Els seus generes bandera orbiten al 
voltant de la música Soul, R&B, Beat 
i psicodèlica dels anys 60 des de la 
seva vessant ibèrica. Emulen bandes 
com Los Bravos, Los Canarios, Los 
Salvajes... Els seus directes són un 

allau de bon humor, precisió tècnica, 
passos de ball i esperit yeyé.

02.15 h. NATROS SOLS PD

02.30 h. LOS 
TIKIPHANTOMS
“Aventuras en celuloide” (Disc-
medi, 2017) és el nou disc dels Tiki 
Phantoms, on hi trobarem el seu 
surf clàssic amb garage i Rock’n’Roll, 
spaghetti western i melodies dels 
anys 50, tot això passat pel ja cone-
gut filtre Tiki, es a dir: una base rít-
mica demolidora, unes melodies 
enganxoses i un directe que tot-
hom recorda per les seves dosis 
d’humor i potència espectacular.

04.00 h. NATROS SOLS PD

ESCENARI PAVELLÓ

23.30 h. MARC 
MARZENIT & Dj’s 
convidats
Després de molts anys girant pel 
món en llocs com Londres, Austrà-
lia, Estats Units, Argentina, ..., Marc 
finalment ha publicat el seu àlbum 
de debut “To Love Until We Say 
Goodbye” . Es tracta d’un àlbum 
conceptual molt personal on un 

altre cop consolida la seva carrera.
Preu: 3 € (amb consumició mínima)
Ho organitza: Backstage La Nit de 
Lleida

PLAÇA DEL DIPòSIT

Dissabte 13 De 
maig

De 12 a 23 h. Mostra de 
Cervesa Artesana de 
Lleida
De 12 a 14 h Activitats in-
fantils
De 14 a 15.30 h. Vermut de 
Festa Major del Centre 
Històric ofert pels hotelers 
del barri, amb l’actuació del grup 
SUNSET COUNTRy autèntica 
música country americana.

FESTIVAL DE MÚSICA 
FOLK DE LLEIDA AMB 
LES SEGüENTS ACTUA-
CIONS:

18.30 h. FOLKATRES Ball 
Folk

20 h. SINHOM

21.30 h. WICCAL’S

Ho organitza: Ajuntament de Lleida, 
Acoll, Associació de comerciants i em-
presaris del Centre Històric, Associació 
de Cervesers Artesans de Lleida, Regido-
ria de Cultura de l’Ajuntament de Lleida, 
Regidoria del Centre Històric de l’Ajun-
tament de Lleida, La Barraca ECH.
Hi Col·labora, La Gramàtica del vermut, 
la Terrasseta del Trivial i el Rock & Vins
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Dijous 4 De maig
20.30 h. 
“Granados íntim i somiador”, José Menor, piano
Preu: 12 € / Reduïda: 10 €
En aquest recital es presenten algunes de les obres 
més romàntiques i introspectives de Granados, entre 
les quals hi ha prestigioses composicions com “Esce-
nas Románticas” o “Allegro de concierto”, juntament 
amb peces menys conegudes, com els Impromptus i el 
reflexiu Llibre de les hores. Estilísticament aparellades, 
el programa inclou les dues sèries de les seves cone-
gudes “Escenas Poéticas”.

DiVeNDres 5 De maig
20.30 h
“Gala El Fantasma de l’òpera”
Julia Möller, David Ordinas, Juan Carlos Barona, Joan 
Vázquez, Alicia Ferrer, cantants
Banda Simfònica Unió Musical de Lleida
Esteve Espinosa, director
Preu: 15 €

Presentem al públic de Lleida una absoluta novetat, 
malgrat que parlem d’un clàssic del gènere dels ‘mu-
sicals’. El fantasma de l’òpera, amb música d’Andrew 

Lloyd Webber, serà interpretat per primera vegada a Lleida en versió completa d’acord amb una originalís-
sima transcripció per a banda simfònica. Interpretarem l’obra en format de gala, amb cantants però sense 
escenografia. Hi afegirem, però, efectes d’imatge que en puguin destacar el teixit narratiu. 

Dissabte 6 De maig
20 h
La JOP celebra 5 anys!
Jove Orquestra de Ponent, Agustí Lopez i Piñol, direc-
tor
Preu: 8 € / Reduïda: 5 €

La Jove Orquestra de Ponent va néixer en una con-
versa d’amics ara ja fa 5 anys! Durant aquest temps, 
l’orquestra ha evolucionat i s’ha consolidat com un 
dels referents musicals de les terres de Lleida. Noves 
fornades de joves músics han anat agafant el relleu dels 
membres fundadors, i l’orquestra espera poder seguir 
avançant molt anys més. En aquest sentit, el suport del 
públic és imprescindible. Per celebrar aquests 5 anys, la 
JOP ha preparat un repertori molt especial que de ben 
segur sorprendrà més d’un. 

AUDITORI MUNICIPAL 
ENRIC GRANADOS
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Dissabte 20 De maig
20.30 h
“Music is Live”
Cor Veus.kat, Pere Guixé, director
Preu: 10 €

Veus.kat encomana la seva passió per la música 
en un concert de gospel i temes contemporanis. 
Aquest grup transmet un caràcter i una persona-
litat propis i originals. Les seves posades en escena 
i arranjaments musicals s’allunyen de les convenci-
ons clàssiques corals, amb una intensitat i un sen-
timent que captiven el públic, tot barrejant ritme, 
emoció, espiritualitat i alegria de viure.
El concert comptarà amb la col ·laboració de Joan 
Rovira, artista guanyador dels Premis Enderrock 
2015, que interpretarà alguns dels seus temes.

DiVeNDres 26 De maig
20.30 h
“La música de cambra desconeguda d’Enric 
Granados”
Quartet Teixidor 
Irantzu Zuasti, violí / Joan Marsol, violí / Jordi Armen-
gol, viola / Xavier Roig, violoncel / José Menor, piano
Preu: 12 €/ Reduïda: 10 €

El Quartet Teixidor i el pianista José Menor col ·laboren 
en aquest concert de l’Any Granados per mostrar la 
seva música de cambra desconeguda. A excepció del 
Quintet op. 49, que s’ha anat programant (encara que 
de manera inusual) a les sales de concert, les altres 
obres de cambra del repertori no s’han publicat mai i 
s’han recuperat dels fons de la Biblioteca de Catalunya 
i del Museu de la Música de Barcelona per poder-les 
oferir en concert. 
Amb la col ·laboració de l’Orquestra Simfònica Julià 
Carbonell de les Terres de Lleida.

Dimecres 10 De maig
20 h 
Tortell Poltrona i Albert Pla
Preu: 12 €

Hi ha una escola perduda allà al mig del Montseny on només estudien 
els nens...
On només estudien els nens que somien truites; és l’escola dels somia-
truites...
Tortell Poltrona i Albert Pla fa temps que estudien en aquesta escola.
No sabem si volen ser pallassos i cantar, o ser cantants i fer el pallasso.
PLA: dota les seves cançons d’una particular i extrema personalitat, de 
vegades amb un cert contingut polèmic i d’altres, amb un toc infantil.
POLTRONA: tendre, contundent i ferotge, amb una càrrega d’energia 
inesgotable que combina la innocència amb la trapelleria.



42

Dijous 18 De maig
22 h 
CANIMAS
Preu: 10 € / Anticipada: 8 €
Un pam de net és el nou treball d’Eduard Canimas.
Sens dubte un dels talents més valorats pel que fa a 
cançó d’autor presenta un nou disc i espectacle, ca-
racteritzat per aquesta capacitat que té per fer-nos 
viure el que ens explica.

DiVeNDres 19 De maig
22.30 h 
OGUN AFROBEAT
Preu: 10 € / Anticipada: 8 €
Després del seu debut amb “The Observer”, Ogun 
Afrobeat, la banda liderada pel nigerià Akin Onasanya, 
torna a alçar les seves armes amb un nou disc. Amb 
“KOKO IROYIN” (“l’important del missatge” en ioru-
ba), pretenen cercar en les arrels de la música nigeri-
ana adaptant ritmes tradicionals com el Apala, el Juju 
o el High Life a la seva manera d’entendre la música.

Dissabte 20 De maig
22.30 h 
CESK FREIXAS
Preu: 12 € / Anticipada: 8 €
PROPOSTA és el sisè disc de Cesk Freixas. Després 
de renovar-se i reivindicar un so més contundent amb 
l’anterior treball discogràfic (PROTESTA, 2014), el 
cantautor de Sant Pere de Riudebitlles torna als esce-

naris recollint l’experiència de 13 anys ininterromputs 
dedicats a l’ofici de fer cançons.

DiumeNge 21 De maig
20.30 h 
JUAN ZARPPA
Preu: 5 €
“Tratado de Arquitectura Eterna” és el tercer disc de 
Juan Zarppa, alter ego del prolífic productor i guitar-
ra Miguel Zanón. Aquest nou capítol de la trajectòria 
individual del músic de Tarragona és una evolució del 
seu so cap a terrenys més experimentals, un pas cap 
endavant en les seves composicions sense perdre de 
vista el rock més clàssic interpretat amb el seu carac-
terístic accent personal.

Dimarts 23 De maig
22 h.
TRUDy LyNN
Preu: 15 € / anticipada 13 
€ (Obertura de portes a 
les 21h)
TRUDY LYNN anome-
nada la “Houston’s Frist 
Lady Of The Soul”, pri-
mera dama del Soul de 
Houston, torna a Llei-
da 26 anys més tard, la 
mà de “Ace of Spades 
Producciones”.
Aquest espectacular 
artista 69 anys és tota 
una institució en el món de Soul, Blues i Rock.

CAFÈ DEL TEATRE



43

EPAP 
DiVeNDres 5 De maig
22.30 h. Sala Oh Yeah ( c. la Panera, 2)
ONyRIC JOy & Virgili and The 
Rivals
Ho organitza: Sala Oh Yeah
Preu: 5 €

DiVeNDres 12 De maig
De 21 a 01 h. Sala Oh yeah (c. 
La Panera, 2)
THE BIRRA’S TERROR & 
DEKADENTES
Ho organitza: Taverna 1714, Sala Oh 
Yeah i Acoll
Preu: 5 € anticipada / 7 € taquilla

Dissabte 20 De maig
21.30 h. Plaça del Dipòsit a la Bar-
raca ECH
Concert de la banda POWER-
TRIO i Caragolada Popular 
amb caragols cuinats a l’estil Epap
Ho organitza: La Barraca ECH
Hi col·labora: FECOLL i Acoll
Preu: 5 € beure + caragols

LA BOITE
DiVeNDres 5 De maig
22 h. La Boîte (c. Riu Essera, 19)
LOS SALVAJES + REHENES
Preu: 10 € / anticipada 8 €
LOS SALVAJES, banda de rock 
de Barcelona fundada el 1962, 
coneguts en el seu dia com els Ro-
lling Stones espanyols. 
REHENES, la seva música sempre 
ha anat lligada al so d’altres bandes 
com Burning o 091. 

Dissabte 6 De maig
22 h. La Boîte (c. Riu Essera, 19)
ARPAVIEJAS + DEKADENTES
Preu: 7 €
ARPAVIEJAS es defineixen com 
un modest grup de joves que volen 
reivindicar la lluita com a símbol apli-
cada a la música.

DEKADENTES grup de punk-rock 
format a mitjans de maig del 2010 a 
Altorricón amb un repertori de ver-
sions de punk i de rock molt variades: 
Extremoduro, Loquillo, Barricada...

Dissabte 13 De maig
22 h. La Boîte (c. Riu Essera, 19)
PSyCHOPUNK 
Preu: 5 €

DiVeNDres 19 De maig
21.30 h. La Boîte (c. Riu Essera, 19)
SANG FREDA + ADULTTA-
RAT + SABOTATGE
Preu: 5 €
SANG FREDA grup intergene-
racional de joves Reusencs, pro-
vinents de l’escena skinhead local.

ADULTTARAT Punk rock desen-
frenat i Tarat des d’Igualada. 
SABOTATGE, Hardcore llibertari 
de l’Arboç.

Dissabte 20 De maig
22 h. La Boîte (c. Riu Essera, 19)
BOB WAyNE + BIGSByBOy 
AND THE SLAPPERS 
Preu: 12 €
BOB WAyNE, des de les 
profunditats de USA tindrem el 
privilegi de veure en directe al 
carismàtic i incansable Bob Wayne 
amb el seu punk. Compta amb 5 àl-
bums d’estudi, envoltat de grans mú-
sics presenten el seu directe en una 
nit autentica d’arrels americanes.

BIGSByBOy AND THE SLA-
PPERS, trio de rockabilly clàssic, 
so dels 50’s, bateria, contrabaix i 
guitarra cantant.
Ho organitza: La Boîte

MANOLITA NIGHT LIFE
Dissabte 13 De maig
23 h. Manolita Night Life (c. Gui-
llem de Béziers – Cappont)
MOMO “El tributo más cañe-
ro a Queen. Rock Tour 2017”
Ho organitza: Manolita Night Life
Preu: 12 € taquilla / 10 € anticipada
Després de un llarg viatge arreu 
d’Espanya exhibiran el seu directe 
a la Manolita Night Life per donar 
un concert amb tots els matisos, 
sabors i sons de Queen.

ESPAIS I SALES DE MÚSICA



44

DiumeNge 14 De maig
19 h. Sala 1
25a Mostra d’Arts Escèniques 
Josep Fonollosa
“Historia de dos”, GR3
Preu: 7 €
Un professor de secundària, en la 
seixantena, fart de la docència, amb 
ganes de jubilar-se. I una mare jove, 
al voltant de la quarantena, caixera 
de supermercat, comparteixen ho-
res de tutoria al voltant del fill d’ella, 
un conflictiu alumne de 14 anys.

Dissabte 20 De maig
18.30 h. Sala 1
Temporada 2016-2017 
“ A mí no me escribió Tennes-
see Williams”, Cía. Roberto G. 
Alonso
Preu: 14 €
Una dona d’edat indefinida exposa 
les desil ·lusions que l’han convertit 
en la persona que és ara i s’emmira-
lla en la desmesura de les heroïnes 
de Tennesee Williams o en les dives 
de la cançó. Rere les seves històries 
apareix una figura desnonada emo-
cionalment i econòmicament que 
lluita per la supervivència amb les 
armes de la ficció. Una peça amb 
dramatúrgia de Marc Rosich, que 
fa incursions en la dansa, el teatre 
gestual, el text clàssic, el playback, la 
cançó en directe i la performance, 
buscant la proximitat amb el públic 
en un escenari no convencional.

NOTA IMPORTANT: aquest es-
pectacle no s’exhibeix al Teatre, 
cal fer un breu desplaçament a peu 
fins al lloc d’exhibició, espectacle 
sense seient

DiumeNge 21 De maig
18 h i 20 h. Sala 2. 
25a Mostra d’Arts Escèniques 
Josep Fonollosa
“El profesor”, yin teatre
Preu: 7 €
Un vell actor en hores baixes co-
mença com a professor de teatre 
en una presó de dones. El dia de 
la representació es barreja realitat 
i ficció. Quin secrets s’hi amaguen?
Companyia creada l’any 1995.

Dissabte 27 De maig
20.30 h. Plaça Esteve Cuito
Temporada 2016-2017 
“Fuenteovejuna. Breve trata-
do sobre las ovejas domésti-
cas”, Cia. Obskené
Preu: 14 €/ 10 € reduït
Fuenteovejuna surt al carrer per 
actualitzar i presentar en clau con-
temporània el clàssic de Lope de 
Vega. El públic s’asseu a l’aire lliu-
re, en disposició circular. Fer teatre 
més enllà de les barreres arquitec-
tòniques dels edificis teatrals, a la 
plaça, com a lloc de trobada perquè 
s’hi produeixi l’art de presentar 
una història clàssica amb la nostra 
mirada.

Aquesta és la història del famós 
poble que, cansat de les atrocitats 
d’un comendador corrupte i vio-
lador, decideix unir-se per com-
batre i finalment matar l’opressor. 
Mentre se succeeix l’acció, els 
actors comenten i opinen sobre 
aquest fet en concret, basat en 
una situació real (Chronica de 
Rades del segle XVI) en què Lope 
es va inspirar.
Premi Max Millor Adaptació Teatral 
2015. Premi Millor Espectacle Fes-
tival Almagro Off 2013

DiumeNge 28 De maig
19 h. Sala 1
25a Mostra d’Arts Escèniques 
Josep Fonollosa
“La gitanilla”, Grupo Albéniz
Preu: 10 €
Referències a la vida i cultura dels 
gitanos, en les quals s’ha criat Pre-
ciosa, una noia de qui s’enamora un 
cavaller d’origen noble, Don Juan 
de Cárcamo.
Grup de ball creat el 2002 dins la 
Casa de Andalucía a Lleida. 

TEATRE MUNICIPAL DE L’ESCORxADOR
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DiumeNge 7 De maig
19 h 
“GOyESCAS O LOS MAJOS 
ENAMORADOS”
Preu: Amic / Reduïda 31 € / General 36 € / Tarifa Fa-
miliar 16 € / Butaca Jove 16 €
Enric Granados va morir ara fa cent anys en el viatge 
de tornada procedent de Nova York després d’estre-
nar Goyescas a la Metropolitan Opera d’aquella ciutat. 
Va morir ofegat amb la seva esposa quan intentava 
salvar-la del naufragi que un submarí alemany va ocasi-
onar al vaixell en què viatjaven.
Hem escollit aquesta òpera, la més coneguda del seu 
repertori, per seguir celebrant el 100 anys de la seva 
mort. És una òpera en què l’amor i el desamor, la gelo-
sia i l’enfrontament, la festa, la dansa i l’alegria són pre-
sents. Tots aquests temes són universals i segueixen 
sent actuals, i és per això que també volem que sigui 
una posada en escena actual. L’espai i els moviments 
dels intèrprets, juntament amb la música, seran el fil 
conductor per explicar aquesta història. Tot el movi-
ment escènic, realitzat per col ·laboradors lleidatans, 
estarà acompanyat per un grup de ballarins d’arrels de 
dansa espanyola amb la complicitat de la dansa con-
temporània.

Dissabte 13 De maig
a les 19 i a les 21.30 h

DiumeNge 14 De maig
a les 17 i a les 20 h
LA GRAN 
ILUSIÓN 
ANTONIO DíAZ 
“EL MAGO 
POP”
Preu: Amic 38 € / 
General 42 € / Grup 
34 € / Butaca Jove (8 
disponibles) 11 €
La gran ilusión, l’es-
pectacle de màgia 
més vist de la his-
tòria del teatre es-
panyol i el de més 
acceptació a tot Eu-
ropa durant el 2015, 
arriba de nou al Tea-
tre de la Llotja de Lleida després del gran èxit aconse-
guit el 2014. El xou, protagonitzat per Antonio Díaz, El 
Mago Pop, posa fi a una llarga gira que s’ha convertit 
en un fenomen des que es va estrenar, l’any 2013. Amb 
les seves actuacions a Manresa, Viladecans, Granollers, 
Vic, Lleida, Tarragona i l’última a Sant Cugat del Vallès, 
El Mago Pop s’acomiadarà per dedicar-se a treballar 
els detalls de la seva nova proposta artística.

Dissabte 20 maig 
21h
SíLVIA PéREZ CRUZ “VESTIDA DE NIT”
Preu: General 37 € / Grup 35 € / Butaca Jove (8 dis-
ponibles) 11 €
Després de tres anys tocant en directe amb un quintet 
de corda, buscant, sense prejudicis i amb alegria, una 
sonoritat pròpia, Sílvia Pérez Cruz decideix gravar i gi-
rar aquest espectacle acompanyada i acompanyant cinc 
còmplices de luxe sota el nom de la cançó que van es-
criure els seus pares fa més de trenta anys, Vestida de nit.

TEATRE DE LA LLOTJA
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DiVeNDres 5 De maig

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

Dissabte 6 De maig

De 10 a 13 h. Club Sicoris
Campionat territorial d’atle-
tisme Federació ACELL-Spe-
cial Olympics Catalunya
Campionat de Lleida d’Atletisme 
que organitza la Federació Catala-
na d’Esports per a persones amb 
discapacitat intel ·lectual
Ho organitza: Federació Catalana 
d’esports per a persones amb disca-
pacitat intel·lectual
Hi col·labora: Club Sicoris Lleida, 
Ajuntament de Lleida, Generalitat de 
Catalunya, Consell Català de l’Esport, 
Diputació de Lleida, Obra Social La 
Caixa, Special Olympics Catalunya
Gratuït

DiumeNge 7 De maig

Matí. Sortida i arribada al Decat-
hlon
Decabike
Bicicletada no competitiva, familiar 
per La Mitjana i carrers de Lleida.
Ho organitza: Decathlon
Hi col·labora: Ajuntament de Lleida
Gratuït

De 9 a 14 h. Parc de La Mitjana 
de Lleida
V Cursa Rotària d’orientació / 
III Rogaine 
Prova esportiva, popular, solidària 

ESPORTS

(diners destinats a la sala de pre-
maturs de l’hospital Arnau de Vila-
nova)
Ho organitza: Rotary Club de Lleia
De 10 a 13 h. Circuit municipal de 
motocròs de Lleida a la Partida de 
Rufea
Motocròs Ciutat de Lleida
Prova puntuable per al Campionat 
de Catalunya. Categories: MX ELIT, 
MX1, MX3, MX4, MX5
Ho organitza: Moto Club Segre
Hi col·labora: Ajuntament de Lleida

Dimarts 9 De maig

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

Dimecres 10 De maig

9 h. Camp de Futbol del C.F. Par-
dinyes

XII Torneig de Futbol Femení 
Secundària
Jornada que pretén assolir i millo-
rar els dos objectius pel que va néi-
xer aquest projecte: la promoció 
de l’esport femení i la convivència 
entre tots els instituts participants 
mitjançant una competició de caire 
educatiu, que promogui els valors 
de l’esport i la cohesió de grup.
Ho organitza: AEE Institut Josep Lla-
donosa
Hi col·labora: C.F Pardinyes, Ajunta-
ment de Lleida, Consell Comarcal del 
Segrià, Federació Catalana de Futbol, 
Plusfresc.

Dijous 11 De maig

De 8 a 12.30 h. Sota el pont de la 
Universitat
Trobada de pesca
Cal disposar de llicència. Hi haurà 
material limitat per utilitzar els as-
sistents
Ho organitza: Orvepard-Societat de 
pescadors de Lleida
Hi col·labora: Ajuntament de Lleida
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Dissabte 13 De maig
SEMIFINALS - Final Four d’Ho-
quei sobre patins
Pavelló Municipal Barris Nord
17.15 h. U.D Oliveirense VS F.C. 
Barcelona Lassa 
19.30 h. S.L. Benfica VS Reus De-
portiu
Ho organitza: F.C. Barcelona Lassa
Hi col·labora: Ajuntament de Lleida

De 9 a 18 h. Pavelló d’INEF
15a Prova Circuit català de 
Bàdminton
Ho organitza: Club INEF Lleida i Fede-
ració catalana de Bàdminton

De 10 a 13 h. Club Billar Lleida
partides finals campionat soci-
al a tres bandes 
Ho organitza: Club Billar Lleida

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

De 21 a 00.30 h Circuit municipal 
de Motocròs de Lleida a la partida 
de Rufea
Dirt Track Ciutat de Lleida
Ho organitza: Moto Club Segre 
Hi col·labora: Ajuntament de Lleida

DiumeNge 14 De maig
FINAL FOUR D’HOQUEI 
SOBRE PATINS
16 h. Pavelló municipal Barris Nord
Ho organitza: F.C. Barcelona Lassa
Hi col·labora: Ajuntament de Lleida

De 9.30 a 12 h. Instal ·lacions es-
portives del Club (ctra. Nacional II)
Tirada de Festa Major 2017
Ho organitza: Club Tir Olímpic

De 9 a 13 h. Av. Francesc Macià
XVI Concurs exposició Orni-
tològic a votació popular
Ho organitza: club ornitològic Ilerdenc

De 10 a 13 h i 16 a 19 h. Av. Na-
varra, s/n (camp d’esports)
jornada de portes obertes a les 
instal·lacions club billar Lleida

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

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

17 h. Institut Gili i Gaya (sortida) 
arribada a la plaça de la Sardana 
Seu Vella
Trotacaragol
Actuacions en directe de dansa i 
concert amb DJ a l’arribada.
Ho organitza: Associació esportiva Tro-
tallunàtics i Fecoll
Hi col·labora: Ajuntament de Lleida

Tot el dia. Club INEF lleida
festa del rugbi lleidatà
ho organitza: C.E.INEF Lleida
hi col·labora: STRENG TRAINER, KRO-
TON, INPROG, THE X DOOR, DIS-
TRIBUIDORA BÀSICA, MARFEL, PLUS 
FRESC I LA PIAMONTESA. gratuït

Del 21 al 27 De maig

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

DiumeNge 21 De maig

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

De 12 h a 13.30 h. Davant de La 
Llotja (en cas de pluja a la plaça co-
berta del mercat Barris Nord)
Exhibició Taekwondo
Ho organitza: Delegació Taekwondo
Hi col·labora: Do San Lee, Bordeta, 
Perfils I Cn Lleida
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DiumeNge 7 De maig 
12 h. Auditori municipal Enric 
Granados
Pregó - Concert de la Festa 
2017
Pregó de la Festa de Moros i Cris-
tians de Lleida 2017 a càrrec del 
Pregoner d’enguany, el Sr Josep 
Maria Forné, Diputat al Parlament 
de Catalunya per la demarcació de 
Lleida, a continuació Concert de 
música festera a càrrec de la Banda 
Simfònica Unió Musical de Lleida

Dissabte 20 De maig 
12 h. Plaça Sant Francesc
Vermut medieval
Inici del cap de setmana Fester 
amb ambientació de música festera
2 €

19.30 h. Plaça Paeria
Ambaixades
Les tropes mores arriben a la Ciu-
tat i demanaran la rendició de les 
tropes cristianes, després de la ba-
talla dialèctica, el Cristians refusen 
l’oferta i els moros es retiren anun-
ciant la Batalla de l’endemà.
 
DiumeNge 21 De maig
12 h. Edifici del Roser (c. Cavallers)
Entrada infantil des del Roser 
desfilada de les comparses Mores 
i Cristianes pels carrers Cavallers i 
Major fins a arribar a la Plaça Sant 
Joan on tindrà lloc la tradicional 
presentació de les Bandes de Mú-
sica i Concurs de Bandes, enguany 
ens acompanyaran l’ Ilerband de 
Lleida, la Banda Simfònica Unió 
Musical de Lleida, la Banda Munici-
pal de Música Ciudad de Fraga, la 
Banda de la Unió Musical Senienca, 
la Banda de Música Ciutat de Beni-
carló i l’Unió Musical San Diego de 
Lloc Nou d’en Fenollet.

18.30 h. Porta del Lleó de la Seu 
Vella
Entrada de Gala

Concentració de les comparses. 
Inici de l’entrada i desfilada de llu-
ïment pel Carrer Cavallers, Avin-
guda de Blondel i Avinguda Madrid 
fins a la Paeria. 
Hi haurà servei de lloguer de cadi-
res a les zones habilitades, reserva 
prèvia a Turisme de Lleida. (3 €)

21.30 h. Pont Llevadís de la Seu 
Vella
Escenificació de la Batalla en-
tre les tropes Mores i Cristi-
anes, seguint la tradicional alter-
nança de vencedors i vençuts els 

Moros tornaran a ocupar la Ciutat, 
posant fi a l’ocupació Cristiana i als 
actes de la XXII Festa de Moros i 
Cristians de Lleida en mig d’actes 
festius i un castell de focs.

Tots els actes, organitzats per l’As-
sociació de la Festa de Moros i 
Cristians de Lleida, són gratuïts, i 
es realitzen amb la col ·laboració de 
l’Ajuntament de Lleida, Diputació 
de Lleida, Delegació de la Conse-
lleria de Cultura de la Generalitat 
de Catalunya i el Consorci del Turo 
de la seu Vella.

FESTA DE MOROS I CRISTIANS

Títol del cartell: CAPITANS
Autor: Cristóbal Aguiló Domínguez de Cartagena (Murcia)
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Del 22 al 25 De maig

Setmana Cultural Aplec del Caragol 2017
La setmana abans de l’Aplec s’organitzen un seguit 
d’activitats obertes a tothom. El acte solemne del pre-
gó, que inclou l’entrega dels premis Caragol Bover i 
Llimac i del Concurs de Rodolins, obre les activitats 
que inclouen teatre, havaneres i un festival de rumbes, 
garrotins i cançons lleidatanes.
Web: www.aplec.org
Ho organitza: Federació de Colles de l’Aplec del Caragol
Gratuït

Del 26 al 28 De maig

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

Cartell Aplec del Caragol 2017 Josep Vallès
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CASA DELS GEGANTS
Av. Blondel, 64
Dilluns, de 10-14 h. Dimarts a di-
vendres, de 10-14 h i de 17-20 h.
Dissabtes, d’11-13.30 h i de 17-20 h.
Diumenges i festius, d’11-13.30 h.
Informació i reserves: 973 700 
393 i festes@paeria.cat

Exposició «DISSENy 
VESTITS GEGANTS» 
Del 3 al 31 de maig de 2017
L’any passat, els Amics dels Gegants 
de Lleida i lo Marraco ens van pro-
posar fer una col ·lecció de moda 
inspirada en els Gegants de Lleida. 
Aquest projecte sorgeix del desig 
de l’Associació d’apropar els joves 
a la cultura popular de Lleida, i es-
pecialment als Gegants. 
Des de l’Institut Guindàvols vam 
acollir el projecte amb molta il ·lu-
sió i així ho vam traslladar als nos-
tres alumnes de 1r curs de Cicle 
Formatiu de Grau Superior de Pa-
tronatge i Moda. 
Ho organitza: IES Guindàvols, Amics 
dels Gegants i Lo Marraco, Casa dels 
Gegants

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

Fins al 4 de juny de 2017
«EL DESIG DE CREURE» i a 
l’Espai miniPanera «PER ART DE 
MÀGIA» 
El desig de creure és una mostra 

que reuneix el treball de set artis-
tes.
Lúa Coderch / Enric Farrés Duran / 
Jordi Ferreiro / Christian Jankowski 
/ Julia Montilla / Dani Montlleó / 
João Onofre

Del 18 de maig al 15 d’octubre 
de 2017
«CARLES CONGOST. A SENSE 
OF WONDER»
A sense of wonder (un sentit de 
la meravella o la capacitat de me-
ravellar-se) és una proposta expo-

MÉS PER VEURE I VISITAR

autor imatge: Jordi Rulló
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sitiva que reuneix els treballs més 
recents de l’artista Carles Congost. 
Es tracta d’una coproducció entre 
el Bòlit, Centre d’Art Contempo-
rani. Girona i el Centre d’Art la Pa-
nera, Lleida. 

MUSEU D’ART JAUME 
MORERA
C. Major, 31 (Edifici Casino) i 
av. Blondel, 40, baixos
De dimarts a dissabte, de 12 a 
14 h i 17 a 20 h. Diumenges i fes-
tius, de 11 a 14 h. Dilluns, tancat
Entrada gratuïta

Exposició «CONNEXIONS» 
Fins a l’1 d’octubre de 2017
Enguany se celebra el centenari del 
Museu d’Art de Lleida, avui Museu 
d’Art Jaume Morera, un dels mu-
seus d’art modern i contemporani 
més antics de l’Estat espanyol. Per 
commemorar aquesta efemèri-
de, el Museu presenta l’exposició 
«Connexions».

MUSEU DE L’AIGUA
Campament de La Canadiense. 
Av. de Miquel Batllori, 52, 25001 Lleida
De dimarts a divendres, de 10 a 
14 h. Dissabtes: de 17 a 20 h
Entrada gratuïta

Exposició «LA FORÇA DE 
L’AIGUA» 
Explica la construcció del canal de 
Seròs, la importància cabdal que va 
tenir per a Lleida i els fonaments 
de la hidroelectricitat.

Exposició «AIGüES DEL 
MÓN»
Mostra la col ·lecció d’aigües envasa-
des d’arreu del món aportades per 
persones viatgeres de Lleida, i que 
ens fa reflexionar sobre la impor-
tància de l’aigua per als éssers vius.

Divendres 12 de maig
De 21 a 23 h. Museu de l’Aigua: 
campament de La Canadiense
Observació astronòmica
A càrrec de l’enginyer i divulgador 
de la ciència astronòmica Ramon 
Drudis. Gratuït

Dissabte 13 de maig
18 h. Museu de l’Aigua: campa-
ment de La Canadiense
Contacontes
Amb la narració d’un conte molt 
especial, ideat a partir dels mate-
rials creats pels participants als 
“Tallers creatius” que s’han fet de 
gener a abril. 
Ho organitza: Museu de l’Aigua
Gratuït

Dipòsit de l’Aigua. Carrer de 
Múrcia, 10 (plaça del Dipòsit) - Lleida

Dissabtes i diumenges de 12 a 
14 h
Entrada gratuïta
El Dipòsit del Pla de l’Aigua és el 
primer dipòsit d’aigües de la ciutat 
de Lleida, construit a finals del segle 
XVIII per garantir el subministra-
ment d’aigua potable a la població. 
Dijous 11 de maig
De 12 a 14 h. Museu de l’Aigua: 
Dipòsit del Pla de l’Aigua.
Jornada de portes obertes 
(Re)descobriu aquest magnífic es-
pai subterrani, primer dipòsit d’ai-
gua potable de la ciutat.
Ho organitza: Museu de l’Aigua
Gratuït

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

PEÇA DEL TRIMESTRE: 
Packard Single Six de l’any 
1921, propietat del Sr. Paco 
Minguell Pàmies
El Museu de l’Automoció de Llei-
da exposa un vehicle de la marca 
americana Packard, es tracta del 
model Single Six de l’any 1921, 
gentilment cedit pel seu propietari, 
Sr.Paco Minguell Pàmies.
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Els Packard van ser els cotxes 
americans que més van agradar en 
la seva època a Europa. Un exem-
ple d’això va ser Bugatti, que va uti-
litzar una carrosseria Packard per 
al seu primer Royale.

Dijous 11 de maig: Obert d’ 11 
h a 14 h
Dissabte 20 de maig (nit dels 
museus) obert fins a les 00 h, amb 
visita guiada a la col ·lecció a les 21 h
Dissabte 27 de maig visita guia-
da gratuïta a les 12 h

ARBORÈTUM 
Jardí Botànic-Arborètum de Lleida 
(C. Enric Farreny, 49)
Dijous 11 de maig
JORNADES DE PORTES 
OBERTES
De 10-13 h i 16-20 h. Arborè-
tum 
Accés gratuït al Jardí Botànic-Ar-
borètum per gaudir dels colors 
dels arbres i les plantes a la prima-
vera
Més informació: Tel. 973 700 083
Ho organitza: Jardí Botànic-Arborè-
tum de Lleida
Gratuït

GALERIA ESPAI 
CAVALLERS
C. Cavallers, 31-33
tardes: de dimarts a dissabte, 
de 17-20.30 h. Matins: dissabte, 
de 10.30-13.30 h. Dilluns, tancat.

del 5 al 31 de maig
Exposició «Diàlegs dels artis-
tes Keiko Ogawa i Koyama» 
Exposició de pintura on es podrà 
observar el diàleg entre els treballs 
dos artistes japonesos. Els entorns 
quotidians de la Keiko Ogawa i els 
paisatges de Koyama
www.espaicavallers.com 
Ho organitza: Galeria Espai Cavallers 
Hi col·labora: Regidoria de Cultura de 
l’Ajuntament de Lleida

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

Cada dissabte a les 18.30 h. Vi-
sites comentades per al públic en 
general. Preu: 3 €. 50% Clients de 
CaixaBank

Exposició «GESTOS ICONO-
CLASTES, IMATGES HETE-
RODOXES»
Fins al 23 de juliol
Parteix de l’obra d’artistes contem-
poranis presents a les col ·leccions 
”la Caixa” i MACBA, amb préstecs 
de peces històriques procedents 
del Museu de Lleida i del MNAC.

Exposició «My WORLD. REP-
TES PER A UN MÓN MI-
LLOR»
Del 25 de maig al 23 de juliol
L’exposició reflecteix els principals 
reptes als que s’enfronta la huma-
nitat els propers anys per
contribuir a millorar la vida de les 
persones i protegir el planeta. En 
col ·laboració amb la Campanya 
d’Acció de les Nacions Unides pels 
Objectius de Desenvolupament 
Sostenible.

CAFÈ DEL TEATRE
Carrer Roca Labrador, 2 
de dimarts a diumenge de 19 
h a 02 h.

Exposició «VICTORDIMINUT-
MON / Víctor Polo»
Fins el 14 de maig
#victordiminutmon és el nom de 
món que Víctor Polo ens presenta 
a través d’aquesta exposició. 
Víctor Polo, comediant, titellaire, 
actor i observador amb mirada 
juganera del món que ens envolta. 
Jugar amb aquestes petites figures i 
crear realitats paral ·leles és l’objec-
tiu de #victordiminutmon. 

Ho organitza: 28a Fira de Titelles de 
Lleida

LLEIDA SECRETA
http://arqueologiaciutatdelleida.
blogspot.com.es/
Diumenge 7 de maig
Portes obertes a les Adoberies 
de Lleida (rambla de Ferran, 7)
de 10.30h a 13.30 h. 
Visita guiada als obradors on els 
adobers del segle XIII treballaven i 
on descobrirem com brolla encara 
l’aigua subterrània que omplia les 
piques on es tractaven les pells en 
època medieval.

Dijous 11 de maig i diumenge 
28 de maig
Portes obertes a les muralles 
de Lleida (c. Anselm Clavé, 47)
de 10.30h a 13.30 h. 
Visita guiada on s’explica l’evo-
lució de les muralles de la ciutat 
des de l’origen fins la seva desa-
parició en un indret on es con-
serven restes de les muralles i 
torres d’època medieval andalusi-
na i cristiana.

Diumenge 14 de maig
Portes obertes al magatzem 
de l’Arxiu Arqueològic de Llei-
da (av. Fontanet, 26)
d’11 a 14 h. 
Visites guiades al Magatzem de 
l’Arxiu Arqueològic de Lleida on es 
pot recórrer a traves d’una sèrie 
d’objectes la Història de la nostra 
ciutat.
Cal inscripció prèvia al 973 222 
641

Diumenge 21 de maig
Portes obertes a les restes ro-
manes de l’Auditori municipal 
Enric Granados
de 10.30 a 13.30 h. 
Visita guiada on s’explica les ex-
cavacions arqueològiques prèvies 
a la construcció de l’auditori i es 
poden veure les restes d’una gran 
casa romana de finals del segle I 
dC amb 1200 metres quadrats dis-
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tribuïts en 24 estances entre elles 
atris, patis i corredors.

Ho organitza: Arxiu Arqueològic. Sec-
ció d’Arqueologia de l’Ajuntament de 
Lleida
Gratuït

MUSEU DE LLEIDA 
Carrer Sant Crist, 1
Dimarts, dimecres, dijous i dis-
sabtes: de 10h a 14h i de 16h a 
18h
Divendres, diumenges i festius: 
de 10h a 14h. Dilluns, tancat

Dimarts 9 de maig
19.30 h 

Inauguració de l’exposició Vestir la 
moda. Modes de vestir a les Ter-
res de Lleida (segles XVIII-XX)
Exposició itinerant d’indumentària 
que mostra, a través del vestuari de 
la població, el procés de canvi social i 
econòmic que es va viure a l’Europa 
dels segles XVIII, XIX i XX. Totes les 
peces d’indumentària procedeixen 
dels diferents museus de la Xarxa 
de Museus de les Terres de Lleida 
i Aran. Al Museu de Lleida, com a 
novetat, es podran veure també una 
trentena d’obres del Museu d’Art 
Jaume Morera que mostren aquests 
modes de vestir de l’època.
Ho organitza: Xarxa de Museus de 
les Terres de Lleida i Aran 
Hi col·labora: Museu de Lleida i Mu-
seu d’Art Jaume Morera
Gratuït

TURISME DE LLEIDA
c. Major 31 / tel 973-700319
Horari: de dilluns a dissabte, de 
10-14 h i de 16 - 19 h
i diumenges i festius, de 10-
13.30 h

BUS TURíSTIC
RUTA HISTòRICA
Tots els caps de setmana i els 
festius 1 i 11 de maig
Sortida des de la parada 

Paeria/Pont Vell, a les 11h, 12h, 
13h, 16, 17h, 18h i 19h.
El preu del tiquet de bus és 
d’1,20 euros. (T-Temps, T-Nostra, 
T-Estudiant ATM i Emocity)

CASTELL DELS TEMPLERS 
DE GARDENy
Dissabtes, diumenges i festius, 
de 10h - 13.30 h.
Turó de Gardeny Preu 2.60 € 
entrada general, nens fins als 
12 anys Gratuït

VISITA LLIURE AL CASTELL 
DELS TEMPLERS
Més informació o venda d’entra-
des Turisme de Lleida C/ Major 31 
973-700319 i al mateix Castell

Diumenge 14 de maig
12 h. Punt de trobada al Castell 
dels Templers
Visita guiada: Templer per un 
dia (públic familiar ) 
Més informació o venda d’entra-
des: Turisme de Lleida al 973 700 
319 www.turismedelleida.cat. Cal 
fer reserva prèvia
Ho organitza: Turisme de Lleida
Hi col·labora: NOMON 
Preu: 5 € per persona / nens gratuït 
fins a 12 anys (màx. 2 nens per adult)

Dissabte 20 de maig
Punt de trobada al Castell dels 
Templers
Nit dels Museus – Visita nocturna
Més informació: Turisme de Lleida 
al 973 700 319. Inscripció prèvia

VISITES GUIADES DE PRI-
MAVERA
Dissabte 6 de maig
11.30 h. Turisme de Lleida (c. Ma-
jor,31)
Visites guiades de primavera: 
“Bagul d’històries”
Inscripció prèvia (públic familiar)
Preu: 5 € per persona/ nens gratuït 
fins a 12 anys (màx. 2 nens per adult)

Dissabte 13 de maig
11.30 h. Turisme de Lleida (c. Ma-
jor,31)
Visites guiades de primavera: 
“Ruta de les llegendes”
Inscripció prèvia (públic familiar)
Preu: 5 € per persona/ nens gratuït 
fins a 12 anys (màx. 2 nens per adult)

Dissabte 27 de maig
11.30 h. Turisme de Lleida (c. Ma-
jor,31)
Visites guiades de primavera: 
“Petits grans racons”
Inscripció prèvia 
Preu: 5 € per persona/ nens gratuït 
fins a 12 anys (màx. 2 nens per adult)

CENTRE BTT DE 
LLEIDA
Av. Tortosa, 88, 25005 Lleida.
Contacte: manel@info-spai.com 
628 081 616

SORTIDES FAMILIARS EN BTT
Tots els diumenges a les 9 h. 
Recorreguts pels camins de l’horta 
de Lleida en BTT.
Gratuït. Durada: 2h
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WEB DE LES FESTES:
www.festeslleida.cat 
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. Josep Prenafeta, s/n. Tel. 973 
700 639
Horari taquilla: 
de dilluns a divendres, de 17.30 a 
20.30 h, dissabtes i festius, dues ho-
res 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.

TEATRE MUNICIPAL DE 
L’ESCORXADOR
Lluís Companys, s/n. Tel. 973 27 
93 56
Horari taquilla: de dilluns a di-
vendres, 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 dar-
rera hora. En cas de pluja, els actes 
es traslladaran a nous espais, sem-
pre que sigui possible tècnicament.
• En aquest cas, els canvis es comu-
nicaran a la ciutadania a través dels 
canals municipals: webs, xarxes so-
cials i App Cultura Lleida i als mit-
jans de comunicació.

TELÈFON MòBIL
Podeu accedir al programa mit-
jançant 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 xar-
xa fixa i 0,77€/ minut des de 
xarxa mòbil, impostos inclo-
sos i tarifat per segons.

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 bús-
ties de la ciutat i seran facilitats 
també en altres punts: Regidoria de 
Promoció Cultural, Museus, Festes 
i Cultura Popular, Oficina de Turis-
me, Oficina Municipal d’Atenció al 
Ciutadà i el Palau de la Paeria.

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

SERVEI DE BUS DE LA 
FESTA MAJOR DE LLEIDA
Dimecres 10 i dissabte 13 de 
maig de 2017
Itinerari:
Camps Elisis-Pont Vell-Audièn-
cia-Estació Renfe-Príncep de Vi-
ana-Prat de la Riba- Príncep de 

Viana-Corts Catalanes-Plaça Eu-
ropa-Enric Granados-Mercat Fle-
ming -Ronda-Segrià-Ronda-Pius 
XII-Plaça Pagesos-Ronda-Unió-Ca-
mí de Rufea- Instituts - Ton Si-
rera-Passarel ·la Maristes-Estació 
d’autobusos-Pont Universitat-Dra.
Castells-Estudi General-CAP 
Cappont-Dra. Castells-Garri-
gues-Camps Elisis

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

ACCESSIBILITAT I ATENCIÓ 
VERS LA DISCAPACITAT
La Festa Major és per a tothom. 
Són dies en què la participació de 
tota la ciutadania és la clau per 
gaudir de la ciutat. Els espais fes-
tius són accessibles per a persones 
amb mobilitat reduïda.
S’habilitarà un espai per a persones 
amb cadira de rodes a la Batalla de 
flors, que se celebra l’11 de maig a 
les 18 h a la rambla de Ferran (al 
costat de la Tribuna d’Autoritats).

Els següents actes de la Festa Ma-
jor disposaran d’un intèrpret de 
llenguatge de signes per a les per-
sones amb dèficit auditiu:
• El Pregó de les festes, el di-
mecres 10 de maig, a les 20 
h al Saló de Plens del Palau de la 
Paeria, l’Ofici Solemne en ho-
nor a Sant Anastasi i l’Ofrena 
de flors, que se celebra el dijous 
11 de maig a les 11 h a la Cate-
dral de Lleida i a les 12.45 h a la 
plaça Sant Joan.

LES FOTOGRAFIES
Part de les fotografies que il ·lus-
tren aquesta revista pertanyen als 
seleccionats del FotoMaig 2016

L’ORGANITZACIÓ
L’organització de la Festa Major 
de Lleida 2017 agraeix totes les 
aportacions, patrocinis i col ·labo-
racions d’empreses, particulars, 
establiments comercials, clubs i en-
titats 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 dife-
rents activitats programades.

INFORMACIÓ DE LES FESTES
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NITS Q LLEIDA PROMOU UNA FESTA CíVICA I LLIURE DE CONDUC-
TES SExISTES PER LES NITS D’OCI DE LA FESTA MAJOR DE 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 un oci nocturn segur, atractiu, saludable, creatiu i de qualitat a la nostra ciutat. 

Busca’ns el dissabte 13 de maig a la 
zona de concerts dels Camps Elisis 
a partir de les 24h. Et donarem el 
kit dels plaers Nits Q i t’informarem 
sobre el pla d’actuació de conductes 
sexistes a la ciutat. 
L’Ajuntament de Lleida, amb la 
col ·laboració d’entitats feministes i 
amb els agents socials vinculats a l’oci 
nocturn de la ciutat, ha elaborat un pla 
d’actuacions contra comportament 
i actituds sexistes, amb l’objectiu de 
sensibilitzar a la població i generar espais 
lliures i segurs, per evitar qualsevol 
manifestació de micromasclismes i/o 
agressions sexistes i/o LGTBI-fòbia. 
Aquest pla d’actuació s’aplicarà durant 
tots els actes de la Festa Major de 
Lleida. Qualsevol persona que vulgui 
més informació es pot apropar al punt 
informatiu de l’equip Nits Q Lleida 
que estarà ubicat la nit de dissabte als 
Camps Elisis.
Per gaudir de la festa major et 
recomanem:
• Participa plenament de 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, els concerts, l’oci i de tots 
els actes programats.
• Si prens begudes alcohòliques, 
consumeix de manera espaiada i 
observa els teus límits! 
• Sempre tens alternativa. Valora si 
et cal l’alcohol o altres drogues per 
passar-ho bé.
• Si has de conduir, millor no beguis, 
ja que altera les facultats necessàries 
per a la conducció. Consulta l’oferta 
de transport públic.
• És important que mengis abans de 
prendre begudes alcohòliques. Cal 
vigilar amb les barreges sense oblidar 
que els efectes de l’alcohol varien en 
funció del pes, l’alçada i el sexe de cada 
persona. 
• 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.
• Promou unes festes lliure d’actituds 

sexistes. Respecta les decisions de 
cada persona i denuncia qualsevol 
manifestació ofensiva vers altres 
identitats i/o expressions de gènere. 
• Per qualsevol situació d’emergència, 
contacta amb el personal sanitari 
present a la Festa Major o truca 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. 

Si vols més informació de Nits Q 
busca’ns a: 
www.facebook.com/nitsqlleida
www.instagram.com/nitsqlleida

Per a més informació
Telèfons d’interès:
Tele Radio Taxi Lleida – 973 20 30 50
Loteutaxi – 973 22 33 00
Emergències Mèdiques – 112
Guardia Urbana – 092/973 70 06 00
Mossos d’Esquadra – 112/973 70 
00 50 
Creu Roja – 973 27 99 00

FINS EL 28 DE MAIG
Torna la il ·lusió de les Firetes. Vine a gaudir de les atraccions 
més divertides!

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

VINE A LES FIRETES!

--------------------------------------------------------------------------------
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Si és luxe,
està a Lookxury

GUIA DEL LUXE I L’EXCEL·LÈNCIA 2017

Edició 2017
Selecció i exemplars

T: 902 271 902
C: suscripciones@lookxury.es
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