
Prèvia
Divendres 1 de febrer  
22.30 h · Cafè del Teatre
Cuchillo 
Preu: 10 € / 8 € reduïda

Dissabte 2 de febrer  
22.30 h · Cafè del Teatre
The Brew
Preu: 15 € / 12 € anticipada

Diumenge 3 de febrer  
19.30 h · Cafè del Teatre
Diada del Garrotín 
Preu: 4 €

Carnaval 2013
 
Dimecres 6 de febrer 
18 h · Des de l’Aula Municipal de 
Teatre fins a la plaça de la Paeria
La secta dels Carnavalots: 
El Discurs del Rei
Torna el Rei dels Reis! És un orgull i sa-
tisfacció rebre amb alegria el Rei Carnes-
toltes i la seva comitiva de Gamberros 
Galifardeus. 
Però ha tornat per quedar-se! La seva pa-
raula impregnarà tots els lleidatans i lleida-

tanes amb ganes de gresca. Benvinguts al 
regne de la disbauxa.
Comitiva-Rua i discurs del Rei Carnestol-
tes a càrrec dels Alumnes de l’Aula Muni-
cipal de Teatre.
Un cop finalitzat l’espectacle, es presentarà 
el Programa d’actes del Carnaval 2013.

Dijous 7 de febrer 
19 h · Plaça de Ricard Vinyes 
Preparació de la Tupina del Tupí 
Preparació, a foc lent, de les costelles, el 
llom i la llonganissa, amb oli i sagí. 

20 h · Plaça de Ricard Vinyes
Tupinada Popular
Degustació de la tupina popular de Cal Pi-
juan d’Artesa, amb plat, coberts, netejamo-
rros, pa i beure.  
Organitza: Agrupació de Comerciants 
de la Zona Alta i Associació de Veïns del 
Camp d’Esports, amb la col·laboració del 
Gremi de Forners de les Terres de Lleida.
Patrocina: SALAS serveis immobiliaris

20 h · Plaça de Ricard Vinyes
Pastís de Carnaval
Degustació del Pastís de Carnaval, un pro-
ducte elaborat pel Gremi de Forners de les 
Terres de Lleida, per fer el Carnaval 2013 
més dolç.

22 h · Cafè del Teatre
Jam Session

Xavier Monge, Piano; Ignasi Gonzàlez, 
contrabaix; Joan Andreu, Bateria.
Entrada gratuïta

Divendres 8 de febrer 
18 h · Local social de l’Associació 
de Veïns de Jaume I (pl. Cervantes, 
núm. 8)
XXIV Concurs Infantil de 
Disfresses
Organitza:  AV. de Jaume I

19 h · Rambla de la Doctora 
Castells
XXIX Marató de l’Ou
La clàssica competició del carnaval lleida-
tà arriba, una vegada més, al circuit de la 
Rambla de la Doctora Castells. Culleres i 
ous a punt? Preparats, llestos, ja!!!
Organitza: Col·lectiu Cultural de Cappont

00 h · Línia 
Superjurlis (dj) 
Sessió inclassificable d’un inclassificable, 
i encara més per Carnestoltes!
Entrada gratuïta

Dissabte 9 de febrer
12 h · C. Sant Antoni / Av. 
Catalunya
Arribada de la Guàrdia Suïssa
Arribada de la Guàrdia que acompanyarà 

Pau Pi a la Rua. Desfilarà per l’eix comer-
cial i presentarà les seves credencials a 
la Paeria.
Tot seguit, la Guàrdia Suïssa es traslla-
darà a la plaça de Sant Joan per participar 
en un dinar privat amb la Germandat d’en 
Pau Pi.
Organitza:  Germandat Pau Pi

16 h · Pel barri de Jaume I 
Rua infantil de Carnaval
En acabar, per recuperar forces, una bona 
xocolatada per a tothom. 
Organitza:  AV. de Jaume I

17 h · Camps Elisis (esplanada 
dels pavellons)
Concentració de la Gran Rua 
de Carnaval

17.45 h · Carrer de Santa Cecília / 
Avinguda de les Garrigues
Lectura solemne del Pregó 
de Carnaval a càrrec de Sa 
Majestat Pau Pi

18 h · Des del carrer de Santa 
Cecília 
Gran Rua de Carnaval
Inici de la desfilada
Les carrosses i les comparses sortiran 
dels Camps Elisis pel carrer de Santa 
Cecília, continuaran per l’avinguda de les 

Garrigues, el pont Vell, la rambla de 
Francesc Macià, la rambla de Ferran 
fins a la plaça de Ramon Berenguer IV. 
En aquesta plaça giraran i retornaran 
per la mateixa rambla de Ferran, ram-
bla de Francesc Macià i pel pont Vell 
cap als Camps Elisis, on es donarà per 
finalitzada la Rua.

21.30 h · Pavelló Municipal de la 
Bordeta
Sopar Carnavalesc
La Germandat Pau Pi organitza aquest 
sopar per tothom qui s’hi vulgui apuntar.
Preu:  petits 10€ / adults: 20€
Informació i inscripcions:   
germandatpaupi@gmail.com
Organitza: Germandat Pau Pi

22.30 h · Cafè del Teatre
El Último Tributo
Tribut a El Último de la Fila.
Preu: 15 € / reduïda: 12 €
Punts de Venda: Cafè del Teatre, 
Musical Lleida, www.bebatiket.com

Diumenge 10 de febrer 
11 h · Plaça de Sant Josep (da-
vant l’església de Sant Llorenç)
Concentració i exposició de 
tots els vehicles participants 
a la Cursa de Llits

11.30 h · Plaça de Sant Joan
Animació Infantil 
La Cremallera amb 
l’espectacle DBanda a Banda 
Música, clown, animació i gresca pel 
matí del diumenge de Carnaval.

12 h · Des de l’església de Sant 
Llorenç, fins a la plaça de Sant 
Joan
Cursa de Llits
L’esbojarrada cursa del carnaval llei-
datà recorrerà un cop més els carrers 
del centre històric. Des de l’església de 
Sant Llorenç i pels carrers Lluís Besa, 
la Palma, l’Almodí Vell, la plaça de 
la Catedral, el carrer de Vila de Foix, 
l’avinguda de Blondel, el Pati de les 
Comèdies, el carrer Major, la plaça de 
la Paeria i fins a la plaça de Sant Joan, 
els diferents equips competiran a tota 
velocitat, o no, per ser entronitzats com 
els herois i campions de la Cursa de 
Llits 2013.
Els guanyadors seran premiats amb un 
viatge per a 4 persones, gentilesa de 
Viatges Iltrida. 
Organitza: Castellers de Lleida

Hi ha una setmana a l’hivern que omple la ciutat de festa i gresca. Rere una 
màscara, un dels símbols carnavalescos per excel·lència,  els lleidatans i llei-
datanes surten a festejar i divertir-se pels carrers de la ciutat i participen en 
els actes organitzats com les diferents rues, amb especial atenció en la del 
dissabte a la tarda; les variades i peculiars competicions com la Marató de l’Ou, 
o la Cursa de Llits; concerts i actuacions; o les menjades com la Tupinada, la 
degustació del Pastís de Carnaval. L’Enterro de la Sardina, l’enterrament més 
festiu de la ciutat, posa el colofó final a la festa, on s’acomiada el Carnaval fins 
a una propera edició.
 
Gaudim i vivim la festa i d’un bon Carnaval.

Àngel Ros Domingo
Paer en cap



13 h · Plaça de Sant Joan
Ball de Vermut amb 
l’Orquestra Manhattan 
20 h · La Casa de la  Bomba
Reacciona! 
Presenta: AntonetteG i 
Olivia Mancini
Entrada gratuïta

Dimecres 13 de febrer 
19 h · Plaça de l’Ereta
Vetlla de les despulles del 
Pau Pi
A la plaça de l’Ereta, es convoca el 
seguici funerari per acompanyar les 
despulles d’en Pau Pi.

19.30 h · Plaça de l’Ereta
Enterro de la Sardina 
Des de la plaça de l’Ereta fins a la plaça 
Paeria, amb les plorones, les amants, els 
amics, els parents i coneguts, la família, i 
tots els qui vulguin assistir a aquest gran 
esdeveniment social que comptarà amb 
l’acompanyament de la Ilerband. 
Es prega que durant el recorregut pels 
carrers del Bisbe, la Palma, el Pati de les 
Comèdies, el carrer Major i la plaça de la 
Paeria, calleu, pregueu, ploreu, però no 

us en foteu. 
L’enterrament d’en Pau Pi i de la seva 
sardina es farà a la plaça de la Paeria 
on les autoritats, civils, eclesiàstiques 
(les militars “no estan ni se les espera”) i 
el poble escoltaran les últimes voluntats 
d’en Pau Pi. Tot seguit es llegirà l’absolta 
per la seva sardina.
Organitza: Germandat de Pau Pi

... i després...
Divendres 15 de febrer  
22 h · Sala Oh Yeah!
Aliment + No Expectations 
Preu:  5 € 
22.30 h · Cafè del Teatre
Quart Primera
Preu: 10 € / 8 € reduïda

Dissabte 16 de febrer  
10 h · Av Fontanet, 10
Nova Cursa de Catxarros 2013
A les 10h, la Concentració i a les 11h, la 
Cursa! Informació i inscripcions: cborde-
tanet@bordeta.net o al Tlf. 668 880 809.
Organitza: Col·lectiu Bordeta.net i 
Gent del Barri.
Col·labora: Ajuntament de Lleida i As-
sociació de comerciants de la Bordeta.
16.30 h · Camp de terra de la 
U.E. Bordeta. (Avinguda del Pla 
d’Urgell)
Rua de Carnestoltes de la 
Bordeta
En acabar: Concurs de Disfresses i Ball 
de Carnaval
Organitza: U.E.Bordeta
Més informació a: www.uebordeta.net
22.30 h · Cafè del Teatre
Pau Vallvé
Preu: 12 € / 10 € reduïda
00 h · Línia
Yvette dj 
Entrada gratuïta
Diumenge 17 de febrer  
20.30 h · Cafè del Teatre
Bang!
Preu: 12 € / 10 € reduïda

Dimecres 20 de febrer  
21.30 h · Cafè del Teatre
Tenim Nassos
Entrada gratuïta

Divendres 22 de febrer  
23.30 h · Cotton Club
Supersubmarina
Preu: 18 € / 14 € anticipada

00 h · Línia
Patxi (dj) 
Entrada gratuïta

Dissabte 23 de febrer  
22 h · Cafè del Teatre
Julieta Jones + Foo
Preu: 5 € / 4 € reduïda

00 h · Línia
Old Wave New Wave  
Entrada gratuïta

Diumenge 24 de febrer  
20.30 h · Cafè del Teatre
Pull My Strings
Preu: 8 € / 15 € amb CD
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