
FESTA MAJOR DE MAIG
SANT ANASTASI / LLEIDA / DEL 8 AL 12 DE MAIG / 2014
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FESTA MAJOR DE MAIG
Per primavera, Lleida respira festa. Les 
celebracions en honor a Sant Anastasi 
que estem a punt de viure són el punt 
culminant d’unes setmanes en què la 
força creativa de la ciutat, la seva cul-
tura popular i la participació cívica es 
manifesten d’una manera especial. La 
Festa Major de Maig omple els espais 
públics d’infinitat de músiques, de dansa, 
d’esports, de propostes infantils i d’actes 
i de personatges tradicionals, fins i tot 
mítics, que formen part del nostre imagi-
nari des de fa generacions.  
L’esperit festiu ha arribat enguany amb 
unes setmanes d’antel·lació. Acabem 
d’inaugurar la Casa dels Gegants que, 
precisament, es dedica a aquestes figu-
res històriques, els gegants i lo Marraco. 
Sota el seu esguard, Lleida i tots nosal-
tres hem viscut la Festa Major i, més en-
llà d’això, hem crescut com a persones i 
com a ciutat. 
Amb la Casa dels Gegants, la ciutat in-
corpora un espai expositiu que posa en 
valor la Cultura popular i tradicional de 
Lleida i la seva rica història. Aquesta seu 
custodiarà els elements festius munici-
pals, vetllarà per la conservació de les 
figures i serà un espai de difusió, d’estudi 
i de projecció del fet festiu lleidatà que 
hem construït entre tots. La Casa és, tam-
bé, un reconeixement a la petjada que la 
societat ha deixat en la celebració en ho-
nor a Sant Anastasi. 
La seva posada en marxa ha estat un dels 
actes previs de la Festa Major de Maig 
del 2014, que torna a ser un esclat de joia 
per a petits i grans, per als lleidatans i 
les lleidatanes  i per a totes les persones 
del nostre entorn i de més enllà que cada 

any s’hi sumen i que, de nou, hi estan 
convidades.  
El 8 de maig, la tronada i la sortida del 
Pregó des de la Paeria assenyalen l’inici 
de la festa, que enguany ens convoca amb 
un cartell, obra de Joanpere Massana. Al 
llarg dels cinc dies de celebració s’aniran 
succeint, entre molts altres actes, el Pre-
gó a càrrec de Sebastià Serrano, la missa, 
la processó i l’ofrena a Sant Anastrasi, 
l’actuació castellera, les sardanes, la Ba-
talla de les Flors, el Parc dels Somriures 
per als infants, així com innombrables 
cites esportives. 
En l’apartat artístic, dins de la Festa 
Major, també es recordarà la figura del 
dibuixant lleidatà Jordi Gort, amb una 
exposició retrospectiva i un concert en 
homenatge seu.  
La música, ingredient imprescindible de 
la Festa Major, estarà present amb un 
ampli ventall de propostes entre revet-
lles, concerts i balls que ens faran gaudir 
amb músics d’aquí i de fora -els Pets, 
Pegasus, la Pegatina, els Amics de les 
Arts, The Excitements i  la Raíz i Izal-, 
sense oblidar el concert simfònic de 
l’Orquestra Julià Carbonell de les Terres 
de Lleida. El Teatre de La Llotja se suma 
a la programació amb un gran musical, 
Sonrisas y Lágrimas.
Deixem que la festa ompli els carrers i 
places de la ciutat, gaudim-la i deixem-
nos sorprendre per les moltes sensacions 
agradables que ens envoltaran. Us convi-
do a formar part d’aquesta gran celebra-
ció de Lleida i de la seva gent.  
Bona Festa Major!

Àngel Ros Domingo
Paer en cap 

SANT ANASTASI
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Preus populars: 
Divendres, 16 de maig

Els dies 2, 17 i 18 de maig 
promoció 2x1, portant el tiquet

VIU LES FIRETES!
Del 26 d’abril al 25 de maig
Al final dels Camps Elisis
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El procés de gestació d’una obra té molt a veure amb allò que estàs treballant 
i vivint en aquell moment. 
El llibre de la pell, sèrie en què estic immers actualment, proposa una visió 
hàptica de la percepció, d’aquí que l’obra sembla que –com una pell  tractada 
amb diferents textures– es plantegi sobre un fons amb tonalitats vermelloses 
de cadmi, òxids de ferro i caput mortuum, reforçant conceptes epidèrmics.
Les flors, en aquest cas de lis, com a símbol de Lleida i com a referent de prima-
vera i esclat de vida, són un dels elements que volia treballar iconogràficament  
i cromàticament.
El mateix títol de l’obra; Les flors també busquen horitzons, fa referència a 
l’esperit de la primavera i de la mateixa festa, simbolitzada per la multitud de 
colors que es troben en aquest horitzó que, de vegades, queden entelats per 
matisos de blancs (fent esment a la boira d’on surten). 
Les referències al micro i macro-cosmos, amb elements germinals esfèrics 
que formen part de la terra, es distribueixen al llarg i ample de la composició, 
que busca un dinamisme i cromatisme amb clars lligams amb la festa i el 
mes de maig.

Joanpere Massana

JOANPERE MASSANA (PONTS, 1968) www.joanperemassana.com

FESTES DE MAIG. LLEIDA 2014

Fins el 1992 compagina els estudis a la Facultat de Belles Arts de Barcelona amb 
els de Música i Guitarra Clàssica al Liceu. Aquest mateix any guanya el 1r Premi 
en Pintura que organitza la Generalitat de Catalunya a nivell nacional, fet que 
determina la seva projecció internacional.
Participa regularment en exposicions i fires d’art contemporani d’Espanya, 
França, Itàlia, Bèlgica, Holanda, Suïssa i Alemanya, entre d’altres.
La seva obra es pot trobar en moltes de les col·leccions públiques i privades 
d’àmbit europeu.
Treballa la pintura, l’obra gràfica, l’escultura, la instal·lació, el vídeo, la música i la 
poesia. Ha participat al llarg de la seva trajectòria artística en diferents mostres 
i premis.

DEL CARTELL...

DE L’AUTOR...
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BASES DEL CONCURS
1. FotoMaig és un certamen amb les modalitats de fotografia i videoclip que se 
celebrarà al llarg del mes de maig de 2014.
2. El concurs és obert a la participació de tota la ciutadania sense límit d’edat.
3. Els participants utilitzaran la seva pròpia càmera. 
- En la modalitat de fotografia, en el cas de les càmeres digitals, s’ha de lliurar 
un CD amb un màxim de 30 imatges en format JPG. Les imatges han de tenir una 
resolució adequada (1MG a 3MG).
- En la modalitat de videoclip, els documents han de tenir una durada màxima de 
60 segons i s’han de lliurar en sistema MPEG.
4. Al llarg del mes de maig es lliurarà gratuïtament un CD o rodet, en funció de 
la modalitat, a cada participant, a la botiga de FotoLlorens (c. Major, núm. 78, en 
horari de matí o tarda) i del 2 al 9 de maig al vestíbul de la Regidoria de Promoció 
Cultural, Museus, Festes i Cultura Popular de l’Ajuntament de Lleida (av. de Blon-
del, núm. 64, de 9 a 14h).
5. Els rodets o els CD es podran lliurar tot el maig i fins al 27 de juny al vestíbul de 
la Regidoria de Cultura de Promoció Cultural, Museus, Festes i Cultura Popular de 
l’Ajuntament de Lleida o a la botiga de FotoLlorens.
6. A partir del 14 de juliol es lliuraran gratuïtament els CD i els rodets revelats, i 
amb una còpia índex, als participants, a la botiga de FotoLlorens.
7. Un jurat seleccionarà les cinquanta millors fotografies i els deu millors vi-
deoclips, entre els quals s’escolliran les dues obres guanyadores de FotoMaig 
2014, una per modalitat. Els primers classificats de cadascuna de les dues mo-
dalitats tindran un premi especial i, a més, s’elaborarà un cartell amb les foto-
grafies seleccionades i guanyadores del concurs, que es repartirà entre tots els 
finalistes.
8. Les imatges i els videoclips seleccionats s’exposaran a la Sala Municipal 
d’Exposicions de la plaça de Sant Joan, del 24 de setembre al 12 d’octubre, en el 
marc de les Festes de la Tardor, amb horari de dimarts a dissabte, de 18 a 20h, i 
diumenges de 12 a 14 h. La inauguració tindrà lloc el dia 24 de setembre, a les 20h. 
En aquest acte es farà públic el veredicte, es proclamaran els  guanyadors i es 
farà lliurament dels premis esmentats a la clàusula anterior.
9. Els originals de les cinquanta fotografies i dels deu videoclips seleccionats res-
taran dipositats als arxius de l’Ajuntament de Lleida.
10. El fet de participar en el concurs comporta l’acceptació de totes i cadascuna 
de les bases.

Un any més, FotoLlorens convoca, amb la col·laboració de l’Ajuntament de Llei-
da, el concurs de fotografia FOTOMAIG’14, amb la incorporació d’una nova mo-
dalitat: el videoclip. Us proposem captar instantànies i filmar la Festa Major i els 
actes festius que tenen lloc a la ciutat al llarg del  mes de maig i optar als premis 
amb què es guardonaran les imatges i els videoclips més divertits i originals.

FOTOMAIG2014 Fr
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ABANS DE LA FESTA 
Del 10 d’abril al 3 de maig
Galeria Espai Cavallers 31·33, d’11 a 14 h
 “Calat”, el procès de creació de joies d’Arcadi i Estefania Climent.

De l’1 al 4 de maig
Camps Elisis. Pavellons 2 i 3 de Fira de Lleida 
10a Feria d’Abril
Ho organitza: Casa de Andalucía de Lleida
Més informació: www.casaandalucialleida.com

Divendres 2 de maig
00 h. La Boîte
Cabaret Alternatiu (Teatre + Malabars)
Ho organitza: La Boîte. Preu: 4 €

Del 2 al 4 de maig 
Teatres, carrers i places de Lleida   
25a Fira de Titelles de Lleida
25a edició de la Fira de Titelles de Lleida! Cita anual de titellaires, programa-
dors i amants del teatre de totes les edats. 
Informació: www.firatitelles.com - 973 270 249 Centre de Titelles de Lleida 
Ho organitza: Centre de Titelles de Lleida i Ajuntament de Lleida

Diumenge 4 de maig
De 8 a 14 h. Pavelló municipal de la Bordeta
XLIV Campionat de Catalunya de cant d’ocells fringíl·lids
Ho organitza: Societat Ocellaire “El Ram”

De 8 a 20 h . Pavelló municipal Onze de setembre      
Campionat trofeu iniciació de patinatge 2014
Ho organitza: FCP Territorial de Lleida - Lleida PA

De 8.30 a 13.30 h. Instal·lacions Raimat Golf Club
XIII Trofeu de golf ‘Ciutat de Lleida’ 
Modalitat: Stableford Individual Handicap
Ho organitza: Raïmat Golf Club 

Abans de la Festa
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De 9 a 14 h. Pavelló municipal Juanjo Garra (Camí de Marimunt, s/n)
Campionat de gimnàstica rítmica
Ho organitza: C.N. Lleida

De 09 h. a 14 h . Pl. Sant Joan
Mercat de l’hort a taula  
El primer diumenge de mes, mercat de productes artesanals i de proximitat.
Ho organitza: Institut Municipal de Comerç, Mercats i Consum

10 h. Turó de la Seu Vella. Pl. de la Sardana. 
II Cursa d’orientació esportiva al Turó de la Seu Vella
Un recorregut semi-urbà per tal de descobrir i gaudir de l’entorn del conjunt 
patrimonial del Turó de la Seu Vella. Un nou repte individual o per compartir 
amb els amics i la família.
Informació i inscripcions: www.rotarylleida.org i www.orientació.cat
Organitza: Rotary Club Lleida

11 h. Museu de Lleida
Visita + taller: “La Lleida medieval de les tres cultures”
Adreçat a famílies amb nens i nenes de 3 a 6 anys. Places limitades. 
Cal inscripció prèvia al tel. 973 28 30 75
Ho organitza: Museu de Lleida
Preu: adults 4€; nens i nenes 3€   

12 h. Parc de la Mitjana 
Visita guiada del parc de la Mitjana
Ho organitza: Regidoria de Medi Ambient i Horta de l’Ajuntament de Lleida

12 h. Bar Gilda (c. del Rei s/n - antiga església de Sant Martí Vell))
Vermut Torero amb l’actuació de Mondo Loco 
Ho organitza: AM+ i Bar Gilda

12 h . Casa de la Volta (Seu Vella)
Titelles del tapís de Mestra
L’espectacle de titelles sobre el tapís La suplicació de Mestra és una des-
coberta sobre la mitologia i els personatges d’aquesta història + un taller de 
creació de titelles.
De 3 a 12 anys. Imprescindible amb reserva prèvia al tel. 973 23 06 53
Ho organitza: Consorci del Turó de la Seu Vella de Lleida
Col·labora: Fira de Titelles
Preu: 5 € (inclou espectacle, taller de titelles i entrada a la Seu Vella)

Dilluns 5 de maig
De 18 a 20 h. Casal de la Dona (plaça dels Fanalets, s/n)
Activa’t al Casal. Arts al Casal
Ho organitza: Casal de la Dona. Regidoria de Drets Civils, Cooperació i Igualtat

19.30 h. Sala d’actes de la Biblioteca Pública de Lleida
Parlem de Festa. 
Lo Ball dels Bastonets a Lleida, a càrrec de Dionís Gutiérrez
El Ball de Bastons és un dels més arrelats i dels que se’n conserva més 
documentació i vivència de tots els que actualment podem veure i gaudir a 
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la Festa Major. Amb la voluntat de donar-ne a conèixer més experiències i 
testimonis, Dionís Gutiérrez, antic ballador, ens parlarà del Ball dels Basto-
nets a Lleida, en aquesta nova edició del Parlem de Festa, en el marc de la 
Biblioteca Pública de la nostra ciutat. 
Ho organitza:  Biblioteca Pública de Lleida, Centre de Cultura Popular i Tradicio-
nal de Lleida  i Associació de Cultura Popular i Tradicional Aurembiaix

Dimarts 6 de maig
Carrilet de la Festa Major 
Escoles bressol municipals: 9.15 h: Parc Gardeny / 10.15 h: Rda. Mercè / 
11.15 h: Centre Històric / 15.15 h: Grimm

9.30 a 12.15 h. Turó de la Seu Vella de Lleida
Gimcana Destí Europa
Activitat pedagògica dirigida a promoure l’aprenentatge del funcionament i 
la realitat de la Unió Europea entre els estudiants de Lleida.
Ho organitza: Europe Direct Lleida

12.30 h. Turó de la Seu Vella de Lleida 
Acte Institucional de celebració del Dia d’Europa
Hissada de la bandera europea i interpretació de l’himne europeu.
Parlaments i intervencions de les autoritats. Lliurament del premi de la 
Gimcana als guanyadors a càrrec de l’Il·lm. Sr. Àngel Ros, alcalde Lleida.
Ho organitza: Europe Direct Lleida

18 h. Auditori Municipal Enric Granados
Cantata La mare dels ous 
Cantata dirigida a 6è de primària de diferents escoles de Lleida ciutat, amb 
lletra d’Anna Fité i música de Francesc Membrives. 
Ho organitza: Conservatori Municipal i Auditori Municipal Enric Granados
Col·labora la Regidoria d’Educació i Infància. A benefici del Banc d’Aliments
Gratuït

19 h. La Palma - Centre de recursos juvenils
Xerrada sobre voluntariat europeu
Ho organitza: Europe Direct Lleida

19.30 h. Sala Alfred Perenya. Regidoria de Cultura  (av. Blondel 64)
Presentació del llibre: Man la Modu. Sóc el Modu. Parlem wòlof i català, 
de Mactar Thiam Fall   
Ho organitza: Centre de Normalitzaició Lingüística

20.30 h. Cafè del Teatre de l’ Escorxador
La idea d’Europa, de George Steiner, dirigida i interpretada per Òscar Intente
La idea d’Europa és el títol d’un llibret de George Steiner que parla de l’home 
europeu contemporani. 
Ho organitza: Europe Direct Lleida
Gratuït. Imprescindible amb reserva prèvia al tel. 973 230 653 
(nombre màxim d’entrades per persona: 2)
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Dimecres 7 de maig
Carrilet de la Festa Major 
Escoles bressol municipals: 10.15 h: Bordeta / 11.15 h:  Albarés / 
15.00 h:  Magraners

19 h. La Palma - Centre de recursos juvenils
Xerrada sobre voluntariat europeu
Ho organitza: Europe Direct Lleida

19 h. Pl. Sant Joan
Europa, música i dansa
Concert i actuació de dansa a càrrec de la Banda Municipal de Lleida i 
Dancescape amb temes musicals europeus d’ahir i d’avui.
Ho organitza: Europe Direct Lleida i l’Oficina del Parlament Europeu a Barcelona

19 h. Saló de Plens de la Paeria
Lliurament de premis de la 4a Mostra d’Arquitectura de les Terres de Lleida 
i 4r Premi Ignasi Miquel per a Joves Arquitectes.
A continuació s’inaugurarà l’exposició al Museu de la Paeria, que roman-
drà oberta fins el 24 de juny de 2014.
Ho organitza:  Demarcació de Lleida del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya

19.30 h. Centre de Cultura Popular i Tradicional de Lleida 
(Baixos de l’església de Sant Martí,  c. Sant Martí s/n)
Parlem de Festa. Inevitablement moderns: com es van refer les músiques 
tradicionals als seixanta? amb Carles Belda.
Com sona una tonada fallera passada pel sedàs del surf? O un Ball de Nans 
de la Patum amb estil garatger? I si en Kurt Savoy, el famós xiulador de les 
pel·lícules de l’Oest, hagués fet una sardana? Us imagineu una jota discote-
quera mallorquina? Sí, sí, va passar i en tenim proves
Ho organitza: Centre de Cultura Popular i Tradicional de Lleida i Natros Sols

19.30 h. La Palma - Centre de Recursos Juvenils
Grups de reflexió al voltant de la igualtat de gènere, teatre no excloent: arts 
escèniques amb perspectiva de gènere... per fi un model!
Ho organitza:  Associació Lika

19.30 h. Teatre Municipal de l’Escorxador 
El Secret dels Floppis
A càrrec de la Petitestable 12 de l’Aula Municipal de Teatre
Ho organitza: Benestar Social de l’Ajuntament de Lleida 
Entrada gratuïta fins a completar l’aforament 

20.30 h. Auditori Municipal Enric Granados
Albert Cano (piano)
Guanyador del Premi Especial al millor concursant de nacionalitat espanyo-
la en la passada edició del concurs Ricard Viñes. 
Preu: 5 €
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Dijous 8 de maig
Carrilet de la Festa Major
Escoles bressol municpals: 9.15 h:  Gargot / 10.15 h: Vailet / 11.15 h: Rellotge / 
15 h: Pardinyes

De 9 a 14 h. 
IV Fira Empresa Jove Europea
Alumnes de diferents instituts de la província de Lleida posen a la venda pro-
ductes, manualitats, plantes de la nostra terra i productes típics d’algunes 
comunitats autònomes.
Ho organitza: Institut Municipal d’Ocupació Salvador Seguí

De 9.30 a 14.30 h. UdL - Campus Cappont
Mercat de la tecnologia 
Ho organitza: Universitat de Lleida. Institut de Ciències de l’Educació. Centre 
de Formació Contínua. Més informació: www.mercatdetecnologia.cat

10 h. Auditori Municipal Enric Granados 
Jornada Mundial de la Fibromiàlgia, Síndrome de la fatiga crònica i 
Síndrome de sensibilitat química múltiple
Ho organitza:  Associació FibroLleida. Entrada gratuïta
Amb la col·laboració de l’Ajuntament de Lleida i la Diputació de Lleida
Entrada gratuïta

12 h. La Palma - Centre de recursos juvenils
Xerrada sobre voluntariat europeu
Ho organitza: Europe Direct Lleida

Abans de la Festa

FESTA MAJOR
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17 h. Camps Elisis - Pavelló núm. 3
Ball per a la gent gran amb l’Orquestra Tarantella
Lliurament de trofeus de les diferents competicions de les llars de jubilats.
Entrada gratuïta

20 i 22 h. Espai Funatic (c. Pi i Maragall, 26)
Projecció de cinema europeu: Alabama Monroe, de Felix Van Groeningen, 
premi LUX del Parlament Europeu 2013 (VOSE)
Activitat coorganitzada amb l’Oficina del Parlament Europeu a Barcelona. 
Entrades gratuïtes, cal passar a recollir-les a partir del 2 de maig a la taquilla 
del Funatic (nombre màxim d’entrades per persona: 2)

18.30 h. Pl. Paeria
Tronada i Pregó
Des de la canalització del riu, tronada que dóna inici a la Festa Major, a 
càrrec de la Pirotècnia Catalana. Des del Palau de la Paeria surten els He-
ralds i els Signífers, amb el Penó i les Trampes, i el Pregoner amb el ban, per 
cridar a la festa, tots acompanyats pels Ministrers de Lleida. 
Després de la tronada es farà la lectura del Pregó i, tot seguit, la primera 
ballada dels elements  festius i l’arrencada del seguici popular.

Tot seguit. Des de la pl. Paeria
Cercavila del Pregó
Comença el seguici amb els Heralds i els Signífers amb el Penó, el Ball de 
Bastons del Centre Cultural Lleidatà de Dansaires, el Ball de Moros i Cris-
tians, Bastoners del Pla de l’Aigua, el Ball de Cavallets, els Capgrossos, els 
Gegants, les Trampes, el Pregoner i el Marraco.
Recorregut: pl. Paeria, c. Major, pl. Catedral, c. Vila de Foix, av. Blondel, 
c. Cavallers, c. Major i pl. Paeria. 
El Pregó es llegirà a la pl. Paeria, pl. Catedral, av. Blondel (davant de la Re-
gidoria de Cultura) i a la pl. Paeria.
Un cop arribats a la pl. Paeria, tots els balls faran una passada de lluïment i 
un cop acabat l’acte, els Gegants entraran al Palau de la Paeria, on roman-
dran exposats els dies de la Festa Major.

19 h. Pl. Sant Joan 
Flip - Flop
Actuació de 70 gimnastes, ballarins i acròbates de Lleida i Barcelona, mem-
bres del grup artístic FLIP- FLOP del Club INEFC, que integra dansa urbana 
(funky i hip- hop), acrobàcia, acrosport i dansa contemporània.
Ho organitza:  Grup artístic Flip-Flop del Club INEFC Lleida

19 h. Teatre Municipal de l’Escorxador
Max in Love 
Obra de teatre que aborda de manera educativa i molt divertida la realitat 
dels adolescents i joves en temes d’afectivitat i sexualitat.
Un projecte de l’Àrea de Promoció de la Salut de la Regidoria de Benestar 
Social i Ocupació amb una nova producció de l’Aula Municipal de Teatre. 
Adreçat a adolescents i llurs famílies. 
Entrada gratuïta fins a completar aforament
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20.15 h. Pl. Paeria
Ballada de Sardanes de la Festa Major
Amb la Cobla Municipal de Lleida

21 h. Auditori Municipal Enric Granados. Sala 1 
Pegasus
Preu: 18 € / 15 € reduïda. Venda anticipada a la taquilla de l’Auditori

21 h. Museu de Lleida 
4a edició de les Nits Gastronòmiques del Museu de Lleida La cuina dels 
jueus 
Ho organitza:  Museu de Lleida
Preu: 25 € (Places limitades. Cal inscripció prèvia al tel. 973 283 075)

21 h. Teatre de la Llotja 
Musical Sonrisas y Lágrimas
Consulteu preu a les taquilles del teatre. 
Més informació: http://www.teatredelallotja.cat

22 h. Cafè del Teatre de l’ Escorxador
Músics Jam 
Amb, Wifredo Terrades (trompeta) i Víctor Alba (saxo alt) i la banda base 
formada per Xavier Monge, Ignasi Gonzàlez i Joan Andreu Buchaca.
Entrada gratuïta

CONCERTS ALS CAMPS ELISIS
22 h. Camps Elisis - Pavelló núm. 3 
Entrada gratuïta
22 h. 2n premi concurs Acoll
22.50 h. 1er premi concurs Acoll
23.40 h. Jade
00.40 h. Imperial Stöut (Guanyador Pepe Marín Rock Festival’13)
01.45 h. Habeas Corpus
Tornen a l’activitat pròpia de la mà d’un nou treball discogràfic, A este lado 
de la crisis. Onze cançons que recullen i s’endinsen en la més pura essència 
del grup. 

23 h. La Carpa - La Nit Alternativa. Camps Elisis
Am+ i Reacciona! s’uneixen al maig per oferir a la ciutat una mostra de la 
tasca que realitzen la resta de l’any.
Colors de Rumba + Ona Bossa
Ho organitza: Am+ i Reacciona!
Entrada gratuïta

00 h. Espai Backstage. La Nit de Lleida. Camps Elisis
Backstage és la nit de Lleida. Els seus membres, adherits a la Federació 
d’Hostaleria, s’han reunit per oferir un nou espai a la Festa Major.
Festa Universitària amb la Festa Flaix FM amb Sergi Domene 
Ho organitza: Backstage
Preu: 3 €



14 15

Del 8 a la 12 de maig
Jornades de la maduixa i la cirera de Lleida
Ho organitza:  Turisme de Lleida

Del 8 al 12 de maig
Vermuts i menús de Festa Major
Podeu consultar tota la informació a la pàgina 44. 
Ho organitza: Federació d’Hostaleria de Lleida

Divendres 9 de maig
Carrilet de la Festa Major 
Escoles Bressol Municipal:  9.15 h: La Mitjana / 10.15 h: Balàfia / 
11.15 h: Secà / 15.15 h: Cappont

Divendres 9 de maig
De 8.30 a 15 h. Club de Tir Olímpic de Lleida
Segon Trofeu Ciutat de Lleida
Ho organitza: LICAT (Lliga Interpolicial Catalana de Tir) 

De 9 a 14 h. i de 15 a 17 h. Camp del FC Pardinyes
IX Torneig de futbol femení
Eliminatòries (matí) - semifinals i final (tarda).
Organitza: AEE Institut Josep Lladonosa i CF Pardinyes

17.30 i 21.30 h. Teatre de la Llotja 
Musical Sonrisas y Lágrimas
Consulteu preu a les taquilles del teatre 
Més informació: http://www.teatredelallotja.cat

18.45 h. Pl. Paeria
Concert de la Banda Municipal de Lleida
Tradicional concert de la Banda, previ a la lectura del Pregó oficial. 

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

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

20 h. Saló de Plens del Palau de la Paeria
Pregó oficial de la Festa Major
Lectura del Pregó oficial de la Festa Major, a càrrec de Sebastià Serrano i 
lliurament de les medalles, i proclamació de les pubilles de la Festa Major 
de Sant Anastasi.
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20 h. Cafè del Teatre de l’Escorxador
Planeta Bateria - (Re) Descobrint John Bonham 
A càrrec del bateria Manolo Cascales. Classe magistral dedicada al bateria 
de Lez Zeppelin. 
Ho organitza:  Associació Planeta Bateria 

De 20 a 22 h. Des del Local de Castellers de Lleida (c. Nou, 1)
Correbars amb La Sirollada
Cercavila per diferents bars i locals de Lleida acompanyats de la txaranga 
de la Catxibanda, diferents proves i molta gresca! 
Recorregut: Castellers de Lleida - La Cova - Gilda - Trivial - Casal Popular de 
Joves - Lo Marraco - Can Ramon - La Fusteria - Barraques de La Sirollada 
Per a majors de 16 anys
Ho organitza: La Sirollada. 
Preu: 5 tiquets = 6,5 € (amb samarreta 15 €)

21 h. Auditori Municipal Enric Granados
Els Amics de les Arts
Presentació a Lleida del nou disc d’un dels grups més consagrats de casa 
nostra. Els Amics de les Arts tornen amb força el 2014:  nou treball sota el 
braç i una esperadíssima gira de presentació que els retornarà als escena-
ris amb l’ambient de les grans ocasions.
Més informació i venda d’entrades: www.auditorienricgranados.cat i a la 
taquilla de l’Auditori, de dilluns a divendres, de 17.30 a 20.30 h
Preu: 30 €

21 h. Local dels Castellers de Lleida (carrer Nou, 1-17)
Assaig Obert

21.30 h. Teatre de la Llotja 
Musical Sonrisas y Lágrimas
Consulteu preu a les taquilles del teatre.
Més informació: http://www.teatredelallotja.cat

CONCERTS ALS CAMPS ELISIS
21.30 h. Camps Elisis - Escenari Glorieta
Gratuït
21.30 h. Dj guanyador concurs Acoll
22.30 h. Spring Riot. Guanyador mostra Directe’14
23.30 h. La Família Torelli
Nou músics amb un ampli repertori d’ska reggae i tocs de funk soul que ens 
faran ballar de cap a peus. 
00.45 h. The Excitements
Influenciats per la millor música afroamericana del segle passat, ofereixen 
un espectacle vertiginós i ple d’energia. 
2.30 h. Ponent Roots Selectors
L’Edu i l’Uri són els organitzadors del Ponent Roots Festival, “dinamitadors” 
culturals, amb la música negra com a bandera. 

22 h. La Boîte
Aluspear
Homenatge a Bob Marley: 33 anys de la seva partida
Ho organitza: La Boîte. 
Preu: 5 €
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22 h. Espai Orfeó (c. Sant Martí 60-62)
Vacío, Next Level
Espectacle d’street dance que reflexiona sobre la buidor del no res.   
Més informació: www.orfeolleidata.cat  973 233 554
Ho organitza:  Orfeó Lleidatà 
Hi col·labora: Dancescape Lleida. 
Preu: 8 € reduïda / 10 €

22 h. Canalització  
Castell de Focs 
Amb la Pirotècnia Ricasa

22.30 h. Camps Elisis - Zona de Barraques La Sirollada
Concurs del  “pintxo” i la beguda de La Sirollada
Tota tradició comença una bona nit de maig! Vols ser el creador del “pintxo” 
i la beguda de La Sirollada ? Vols ser-ne el jurat? Volem trobar el líquid i 
menjar espirituós que esdevingui un referent culinari a la ciutat. 
Hi haurà premis!
Bases i més informació a: lasirollada.wordpress.com
Ho organitza: La Sirollada

22.30 h. Pl. Ricard Viñes
Renaldo & Clara
Són un secret a cau d’orella, un secret que poc a poc es va escampant, sense 
pressa però amb fermesa. Aquest grup lleidatà fa  un temps que deixa pistes. 
Gratuït

CONCERTS ALS CAMPS ELISIS
22.30 h. Elisis  Camps Elisis - Pavelló núm. 3 
Entrada gratuïta
La Nit de la Ràdio
Els 40 Principals estrenen a Lleida EL TOUR40 2M14, un muntatge audiovi-
sual amb una espectacular escenografia dotada amb l’última tecnologia, 30 
m2 de Mapping 3D, la millor música, artistes convidats i les actuacions en 
directe d’Ernest Codina, Adrià Ortega i Roger Carandell.

23 h. La Carpa - La Nit Alternativa. Camps Elisis 
Entrada gratuïta
Ho organitza: Am+ i Reacciona!
23 h. Guo & Mönt (Finlandia Club)
1 h. Fluid Dj (Am+, Lover Mu)
2.30 h. Tito Ormo

23 h. Espai Backstage. La Nit de Lleida. Camps 
Ho organitza: Backstage
La Nit del Hip Hop
La Nit del Hip-Hop reunirà, en un mateix escenari, els millors i més coneguts 
grups de rap de la Terra Ferma, amb la frescor de les rimes i l’estil més au-
tèntic que està petant als carrers de Barcelona en els darrers anys. Ganjah 
Goblins, Flaquito Nudos, SCAR, l’estil i Pablo Hasel. Acompanyats per dos 
dels màxims exponents de Barcelona, Ill Bambinos i Juli.
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23.30 h. Camps Elisis - Zona de Barraques La Sirollada
Concurs del sonat i la sonada
Ets el boig de la ciutat? Et vols convertir en la sonada de Lleida? Proves i 
més proves per demostrar que no et fa por res! Serà tot un espectacle! Hi 
haurà premis al sonat i a la sonada!
Bases i més informació a:  lasirollada.wordpress.com
Ho organitza:  La Sirollada

3.30 h. Camps Elisis - Espai Backstage. La Nit de Lleida. 
Ho organitza: Backstage
Festa amb els Dj’s Backstage 
Preu: 3 € (amb consumició mínima)

Dissabte 10 de maig
De 9.30 a 13.30 h. (rbla. Ferran, davant edifici Audiència)
Gaudim dels escacs
Per a tothom qui vulgui fer una partida d’escacs. 
Hi haurà un escacs gegant per a la canalla.
Ho organitza: Club Escacs Balàfia

10 h. Cercle de Belles Arts (c. Major, 24 1r 2a) 
XLVI Concurs de Pintura ràpida
Tema de lliure elecció però s’haurà d’ajustar obligatòriament a l’entorn urbà 
de la ciutat de Lleida.
Inscripcions: de 8 a 10 h. a la seu del Cercle de Belles Arts

De 10 a 19 h. Camps Elisis – Caseta de Fusta
Mostra i taller de Bonsais
S’hi exposen uns trenta bonsais i es treballaran els arbres de l’associació i 
els que els visitants vulguin portar-hi. 

De 10 a 20 h. (rbla. del Corregidor Escofet )
Mercadet
Ho organitza: Associació de Comerciants de Pardinyes

De 10 a 20 h. Skatepark de Pardinyes
Campionat d’Skateboard Festa Major de Lleida 
Inscripcions el mateix dia 
Ho organitza: Associació d’Skate-Board de Lleida SKB

11 h. Catedral Nova
Inauguració i benedicció de l’altar dedicat a Santa Teresa Jornet

11 h. Des de la pl. Paeria i fins el Pla de l’Aigua. 
Cercavila del Vermut Popular de la Festa Major.
Cercavila que començarà a la plaça de la Paeria, continuarà pel carrer ma-
jor i pujarà fins al centre històric pel carrer Cavallers, per acabar a la plaça 
del Dipòsit. Amb música i balls populars.
Ho organitza:  La Sirollada
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D’11.30 a 13.30 h. Pl. Sant Joan
Festival Planeta Bateria
Festival que reuneix percussionistes i bateries de tot Catalunya.
11.30 h. Concert de percussió a càrrec del grup de percussió africana 
Sanbanyi.
12.30 h. Concert multitudinari de bateries.
Hi col·labora: L’Intèrpret, Maristes, Orfeó Lleidatà, Músics Lleida, Cafeteria 
Biscotto, Musical Lleida i Ajuntament de Lleida.
Ho organitza: Associació Planeta Bateria

D’11 a 14 h. Museu de l’Aigua
Jornada de portes obertes al campament de La Canadiense
El Museu de l’Aigua obre les portes de la seva seu central, on s’hi pot visitar 
l’exposició temporal La esfera del agua, del CSIC, a més de les mostres per-
manents La força de l’aigua i Aigües del món.
Ho organitza: Museu de l’Aigua
Més informació: tel. 973 211 992 / museuaigua@paeria.cat
Entrada gratuïta 

D’11 a 20 h. Pati de les Comèdies
Mercat d’art i XXIII Fira Internacional de pintura i dibuix
Amb motiu de la Festa Major de Maig, el mercat d’art, que es fa el segon 
dissabte de cada mes, es realitzarà conjuntament amb la Fira Internacional 
de Pintura i dibuix del Cercle de Belles Arts de Lleida.
Ho organitza: Cercle de Belles Arts de Lleida
Hi col·labora: Ajuntament de Lleida

12 h. Pla de l’Aigua
Vermut popular de Festa Major. 
Amb música i balls populars.
Vermut a preus populars
Ho organitza: La Sirollada

PARC DE SOMRIURES
CAMPS ELISIS
Matí i tarda. Zona Trenet - Taller de Circ i Jocs Gegants de La Pantomima
Matí i tarda. Passeig Central - El Carrilet de la Festa Major
12 h. Espai Esteve Cuito (amfiteatre) - Xip Xap La cigala i la formiga
(titelles)
13 h. Espai Glorieta - Jam Gosset le Mêtre (clown i humor gestual)
18 h. Espai Esteve Cuito (amfiteatre) - Lo Gran Magí No pas nas (pallasso)
18.30 h. Espai Glorieta - Arribada de la Trobada gegantera
19 h. Espai Glorieta - Encara Farem Salat La volta al món (animació)
20 h. Espai Esteve Cuito (amfiteatre) - La Barrila El conte del Marraco (conte)

A partir de les 17 h. - XXXI  Trobada gegantera
17 h - Pl. Blas Infante - Plantada
Els gegants arriben a la pl. Blas Infante, on romandran plantats fins a l’hora 
d’inici de la cercavila. Una oportunitat magnífica per anar-los a conèixer.
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17.30 h. Des de la pl. Blas Infante - Cercavila
Comença la cercavila que passarà per: passarel·la, avinguda Madrid,  
passant pel monument dels Gegants, carrer Saracíbar, avinguda Blondel, 
carrer Vila de Foix, plaça Catedral, carrers Major i Cavallers, avinguda 
Blondel, Pont Vell i Camps Elisis, amb entrada pel passeig central i acaba-
ment a la zona de la Glorieta.

18.30 h. Camps Elisis - A la Glorieta - Ballades finals
Ballades finals i comiat dels gegants participants.

17.30 i 21.30 h. Teatre de la Llotja 
Musical Sonrisas y Lágrimas
Consulteu preu a les taquilles del teatre
Més informació: http://www.teatredelallotja.cat

De 17.30 h. a 19.30 h. Camps Elisis - Zona de Barraques La Sirollada
Guarrinkama
La Guarrinkama consistirà en diferents proves a l’estil “Humor Amarillo”.  
En dues hores, els participants hauran de superar tot tipus de reptes. Les 
proves es duran a terme en diferents espais de la ciutat. 
Bases i més informació a: lasirollada.wordpress.com
Ho organitza: La Sirollada

17.30 h. Des del local dels Castellers de Lleida fins a la pl. Paeria
Cercavila
Els Castellers de Lleida surten del seu local per anar cap a la plaça Paeria 
per oferir-nos la diada castellera de la Festa Major. 
Ho organitza: Castellers de Lleida

18 h. Pl. Paeria 
Diada Castellera
Amb els Castellers de Lleida, els Xicots de Vilafranca i la Colla Joves 
Xiquets de Valls 
Ho organitza: Castellers de Lleida

18 h. Pl. Ricard Viñes
Ball folklòric amb la Casa de Castilla y León
La Casa de Castilla y León de Lleida presenta la Rondalla de “Les Roquetes” 
de Vilanova i la Geltrú, amb un complet espectacle de balls, danses, música 
i cant de Castella i Lleó.

19 h. Pl.  Sant Joan
XXX Festival Folklòric Internacional de Lleida
Amb l’actuació del Grupo de coros y danzas de Santander i l’Esbart dansaire 
Sícors “Ballet Ciutat de Lleida”
Ho organitza: Esbart dansaire Sícors “Ballet Ciutat de Lleida”

19 h. Pl. Ricard Viñes
Ball folklòric amb el Centro Galego
El Centro Galego de Lleida ens apropa al Grupo de Danza y Gaita Agrupa-
ción Cultural Saudade de Barcelona, amb un repertori de les millors dan-
ses, cants i música de Galícia.
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20 h. Pl. Ricard Viñes
Ball folklòric amb la Casa de Extremadura - Centro Extremeño
Nacencia, el grup de balls, música i cants  del Centro Extremeño presenta 
una mostra del repertori tradicional extremeny.

20 h. Cafè del teatre de l’Escorxador
Una passejada galàctica amb el Gort
Inauguració de l’exposició retrospectiva i presentació d’Extractes del ma-
nual de supervivència estel·lar 3
Concert de Xavier Baró, Jordi Gasion, Amat Baró, Irene Algueró & Daniel Sesé.
Entrada gratuïta 

20.30 h. Cantonada del c. de les Monges amb el c. la Palma
Correfoc Infantil
Amb la Colla Infantil dels Diables de Lleida i el Ball de Diables de Reus.
Recorregut: carrer de les Monges, carrers de la Palma, Caldereries, avingu-
da Blondel i fins davant de la plaça de Sant Francesc.
Vegeu els consells de seguretat a l’apartat “Informació de les Festes” a la 
pàgina 42

21 h. Des del Pla de l’Aigua 
Correfoc
Amb els Diables de Lleida, el Ball de Diables de Reus, el Drac Carrincló de 
Lleida, els Marraquets i el Drac de Reus. 
Recorregut: plaça de l’Ereta, carrers de la Palma, Almodí Vell, plaça Cate-
dral, carrer Vila de Foix i avinguda Blondel i fins davant de la plaça de Sant 
Francesc.
Vegeu els consells de seguretat a l’apartat “Informació de les Festes” a la 
pàgina 42

22.15 h. Pl. Sant Francesc
Ballades a Plaça 
Ball folk amb Víctor Pedrol
Ho organitza: Ballades a Plaça

CONCERTS ALS CAMPS ELISIS
23 h. Camps Elisis. Revetlla
De les cases regionals de Lleida

Escenari Central
Gratuït
23 h. Projecte Mut (La 100 en viu de Cadena 100 presenta en concert)
Presenten el seu tercer disc d’estudi, Col·lecció de Satèl·lits.
00.15 h. Pull My Strings
Aquests quatre músics lleidatans demostren molt  de talent arreu per on 
passen. Amb dos discs genials ara presenten el seu nou EP LightHouse. 
01.30 h. Love of Lesbian
Després de dos anys de gira, amb més de 150 concerts, van voler plasmar 
en el seu nou treball el canvi de vida que estaven experimentant. La Noche 
eterna - Los dias no vividos és un disc doble i amb un dels directes més 
festivalers de l’Estat.
03.30 h. Tremendos
És un grup de versions format per sis músics enèrgics i experimentats. 
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Escenari Glorieta
Gratuït
23 h. Adhesivo
Adhesivo vol celebrar els 25 anys de la creació del grup tornant als escenaris.
00.15 h. Els Pets
Amb L’àrea petita, Els Pets s’espolsen del damunt un silenci voluntari de tres 
anys i ho fan amb un disc que aposta rotundament per una voluntat de girar 
full i mirar endavant. I és que amb aquest nou disc el grup de Constantí ha 
decidit redefinir el seu so sense perdre l’ essència que els ha fet esdevenir, 
probablement, l’únic grup veterà encara vigent per  a les noves generacions.
02.30 h. Orxata Sound Sistema
Orxata és un dels col·lectius musicals més inusuals de l’escena electrònica 
actual. Des de la ciutat de València, ha sabut integrar l’herència del techno 
valencià dels 90 i les sonoritats tradicionals mediterrànies amb multitud de 
ritmes perifèrics.
04 h. Dj guanyador concurs Acoll

Escenari Pavelló
Ho organitza: Backstage
Backstage. La Nit de Lleida
00 h. Festa Electrolatino & EDM
Preu: 10  €

00 h. Espai Backstage. La Nit de Lleida. Camps Elisis
Ho organitza: Backstage
Festa Guataque amb els Dj’s Backstage
Preu: 3 € (amb consumició mínima)

La Carpa - La Nit Alternativa
Entrada gratuïta 
Ho organitza: Am+ i Reacciona!
21.30 h. Hellfreaks + The Screamin’ Fish  
00.15 h. Dj Nito (Am+, One Club) 
01.30 h. Manuel Rey (Guanyador 9è concurs Dj’s Ciutat de Lleida)
03.00 h. Lluís Ribalta (Am+, Gate Null Recordings, Drakos Recordings)
04.00 h. Lluís Ribalta B2B Dj Nito (Bday Especial Set)

Diumenge 11 de maig
8 h. Pels carrers de la ciutat
Matinades
Els tocs de matinades dels grallers ens desperten i ens recorden que co-
mença el dia central de la Festa Major.
Ho organitza: Escola de Grallers de Lleida i Grallers de Lleida

De 8 a 15 h. Circuit Municipal El Segre de la Partida de Rufea
Campionat de Catalunya motocròs “Ciutat de Lleida”
Ho organitza: Moto Club Segre
Entrada gratuïta
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De 9 a 13 h. (av. de Francesc Macià)
10è Concurs i Exposició d’Ocells a votació popular
Ho organitza: Club Ornitològic Ilerdenc

De 9 a 13 h. Pont de la N-II (instituts)
Concurs de pesca de Festa Major
Concurs de pesca obert a tothom al riu Segre, al seu pas per Lleida
A les 07h concentració. 
Ho organitza: Societat de Pescadors Esportius de Lleida

De 9 a 18 h. Des del Camp d’Esports
Sortida al voltant de l’exposició Campo Adentro Revisió 2010 - 2013 
de Fernando Garía-Dory
Inscripcions: tel. 973 262 185 
o enviant un correu a educaciolapanera@paeria.cat
Preu de l’activitat: 70 € (inclou: desplaçament des de l’aparcament del Camp 
d’Esports, menú degustació i lot de catàlegs)
Ho organitza: Centre d’Art la Panera

De 9.30 a 12 h. Instal·lacions de la Carretera Nacional II, 
direcció Saragossa (Falda de Gardeny)
Tirada de Festa Major
Modalitat: precisió amb arma curta de tots els calibres. 
Ho organitza: Club Tir Olímpic Lleida

10 h. Centre Cívic de Balàfia
Campionat d’escacs per equips “Ciutat de Lleida”
Torneig d’escacs per equips de partides ràpides amb sorpreses
Ho organitza: Club Escacs Balàfia

10 h. Decathlon Lleida. (av. Miquel Batllori, núms. 6-8)
IV Decabike, pedalada popular
La Gran Festa de la Bicicleta a Decathlon Lleida
Ho organitza: Decathlon Lleida

De 10 a 13 h. L’Arborètum - Jardí Botànic de Lleida 
Dr. Pius Font i Quer (c. Enric Farreny, 144)
Jornada de portes obertes a l’Arborètum

De 10 a 13 h. Instal·lacions del Club Billar Lleida
(av. Navarra, s/n, Camp d’Esports)
Jornada de portes obertes
Ho organitza: Club Billar Lleida

De 10 a 14 h. Hípica Terra Ferma (partida terme de Grealó, 45)
Concurs salt d’obstacles
Corresponent a la tercera jornada de la Lliga provincial de Lleida
Ho organitza: Hípica Terra Ferma

De 10 a 14 h. (av. Jaume II, entre el pont vell i la pl. Blas Infante)
Parc infantil Onda Cero
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De 10 a 15 h. Turó de la Seu Vella 
Entrada gratuïta a la Seu Vella i al Castell del Rei amb motiu de la Festa 
Major

De 10 a 20 h. Skatepark de Pardinyes
Campionat d’skateboard Festa Major de Lleida 
Inscripcions el mateix dia 
Ho organitza: Associació d’Skate-Board de Lleida SKB

10.30 h. Des de la Plaça de la Paeria a la Catedral
Anada a ofici
Els Gegants de Lleida encapçalen l’anada a ofici de la Corporació municipal 
amb els Macers, la bandera de la ciutat, les Pubilles, els Heralds i els Signí-
fers, les Trampes, el Penó i la Banda Municipal.

11 h. Catedral
Ofici solemne en honor a Sant Anastasi
Presidit pel bisbe de la Diòcesi, monsenyor Joan Piris Frígola, i concelebrat 
pel degà i capítol catedral i rectors de la ciutat, amb l’assistència del Paer 
en cap, la Corporació municipal, les primeres autoritats i les pubilles de la 
festa. L’ofici religiós serà solemnitzat pel Petit Cor de la Catedral de Lleida, 
sota la direcció del mestre de capella, Mn. Joaquim Mesalles. A la sorti-
da de la processó tindrà lloc el cant dels antics goigs en lloança de Sant 
Anastasi.

11 h. Diferents places - Matinals del seguici:
11 h. Pl. Paeria - Representació completa de la Moixiganga de Lleida
11.15 h.- Itinerants per l’eix comercial:
Des del c. Magdalena  - Ball de Bastons del Centre Cultural Lleidatà de 
Dansaires
Des de la pl. Sant Francesc - Bastoners del Pla de l’Aigua
Des del Peu del Romeu - Ball de Moros i Cristians
Des del Pati de les Comèdies - Ball de Cavallets
11.30 h. Carrer Vila de Foix - Ballades dels Gegants
12 h. Des de la Catedral - Sortida de la Colla Infantil dels Diables de Lleida 
i del Ball de Diables de Lleida
12.15 h. Pl. Sant Joan - Ball de Diables de Lleida 

PARC DE SOMRIURES
CAMPS ELISIS
Matí i tarda. Zona Trenet
Matí i tarda. Passeig Central - El Carrilet de la Festa Major
11 h. Espai Esteve Cuito (amfiteatre) - Sac Espectacles Pallazoo 
(pallassos i taller de circ)
12 h. Espai Glorieta - Teatrino dei piedi Sonata a quatre peus (titelles)
13 h. Espai Glorieta - El Sidral Els Mentiders (itinerant)
18 h. Itinerants - Batalla de Flors - De Músics, La Banda retocada, 
Plou i fa sol, Fat Revolution i Bat Bat Uca.
19 h. Espai Glorieta - deParranda Queviures (animació)
20 h. Espai Esteve Cuito (amfiteatre) - La Barrila El conte del Marraco 
(conte)
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11 h. Turó de la Seu Vella
Visites temàtiques al voltant de la commemoració del Tricentenari de la 
Guerra de Successió a Lleida (1707/2014)
Recorregut per la fortificació militar.
Punt de trobada: recepció de la Canonja (Seu Vella)
Gratuït. Imprescindible amb reserva prèvia al tel. 973 23 06 53
Ho organitza: Consorci del Turó de la Seu Vella de Lleida

D’11 a 20 h. Pati de les Comèdies
Mercat d’art i XXIII Fira Internacional de pintura i dibuix
Ho organitza: Cercle de Belles Arts de Lleida
Hi col·labora: Ajuntament de Lleida

12 h. Camps Elisis -  La Carpa - La Nit Alternativa
Vermut a La Carpa
The Crooners + Eva Llorens i Manu Moreno Quintet
Ho organitza: Am+ i Reacciona!
Entrada gratuïta

12 h. Museu de Lleida
Visita: Viu el Museu de Lleida per Sant Anastasi
Ho organitza: Museu de Lleida
Gratuït

12 h. Pl. de la Llotja
66è Concurs de Lleida. Campionat Sardanista de Catalunya Categoria Gran 
i Campionat de la Terra Ferma
amb la Cobla Jovenívola d’Agramunt
Ho organitza: Grup Sardanista Montserrat 

12.15 h. Catedral
Sortida de Sant Anastasi i processó
Un cop finalitzat l’ofici, la imatge de Sant Anastasi surt de la Catedral i és 
acollida per una ballada conjunta de tots els elements del seguici.

Tot seguit
Sortida de la processó amb el Ball de Bastons del CCLD, la Moixiganga, 
el Ball de Moros i Cristians, Bastoners del Pla de l’Aigua, el Ball de Cava-
llets, els Gegants, els Heralds i els Signífers amb el Penó i les Trampes, 
les Pubilles, els Ministrers de Lleida, la imatge de Sant Anastasi, les au-
toritats eclesiàstiques, els Macers, la bandera de la ciutat, la Corporació 
municipal i la resta d’autoritats i representacions, la Banda Municipal, 
l’Aliga, els Castellers de Lleida, els càrrecs de la Festa de Moros i Cris-
tians de Lleida, els infants amb el vestit típic de català en representació 
de les associacions cíviques i veïnals, les entitats de cultura popular i 
tradicional i les Cases regionals.
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12.45 h. Pl. Sant Joan
Ofrena de flors
La processó arriba a la plaça de Sant Joan i la imatge és acollida per una 
ballada conjunta de tots els elements festius. Després de la ballada tindrà 
lloc la salutació del bisbe i l’ofrena de roses vermelles de la pubilla i, tot 
seguit, l’ofrena de les entitats i de tota la ciutadania que vulgui participar-hi.
Tot seguit trasllat de la imatge de Sant Anastasi a l’interior de l’església de 
Sant Joan acompanyada pels Ministrers de Lleida.

De 16 a 19 h. Instal·lacions del Club Billar Lleida 
(av. Navarra, s/n, Camp d’Esports)
Jornada de portes obertes
Ho organitza: Club Billar Lleida

De 16 a 20 h. Arborètum. Jardí Botànic de Lleida 
Dr. Pius Font i Quer (c. Enric Farreny, 144)
Jornada de portes obertes a l’Arborètum

De 16.30 a 19.30 h. (av. Jaume II, entre el pont vell i la pl. Blas Infante)
Parc infantil Onda Cero

16.30 i 20.30 h. Teatre de la Llotja
Musical Sonrisas y Lágrimas
Consulteu preu a les taquilles del Teatre
Més informació www.teatredelallotja.cat

17.30 h. Rbla. Ferran 
Exhibició de cotxes clàssics del Club de Vehicles Històrics de Lleida

18 h. Rbla. Ferran
Batalla de Flors
Arriba novament la tradicional i festiva batalla de la Festa Major 

18 h. Pl. Sant Joan
Convit de Dansa 
Amb l’Esbart Dansaire de Tarragona i l’Esbart Arrels de Lleida.
Ho organitza:  Esbart Arrels de Lleida

18.30 h. Seu Vella de Lleida - Nau central 
La música des del s. IX fins al s. XXI
A càrrec de l’Schola Cantorum de Lleida, direcció Enric Navàs, i Orfeó Ba-
laguerí, direcció Enriqueta Tena
Ho organitza: Ateneu Popular de Ponent
Entrada gratuïta

19 h. Auditori Municipal Enric Granados
Concert de Festa Major: El turista simfònic
L’Orquestra Simfònica Julià Carbonell de les Terres de Lleida viatja amb Blaumut.
Preu: 12 € / 10 €
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19 a 21 h. Parc de Santa Cecília
Gimcana a la Seu Vella.  Les tropes de Felip V vs la milícia de la Coronela.
Els partidaris dels dos bàndols s’enfrontaran en una aferrissada gimcana, 
tot descobrint passadissos i secrets amagats per diversos indrets del turó 
de la Seu Vella. 
Ho organitza:  La Sirollada

19.30 h. Pl. Paeria 
Ballada de Sardanes de la Festa Major
Amb la Cobla Vents de Riella 

20 h. Pl. Sant Joan
Cantada d’havaneres amb els grups Arrels de la Terra Ferma i Bergantí 

21.30 h. Seu Vella - Sala gran de la Canonja Turó de la Seu Vella
El Setge de Lleida 1707
Espectacle musical en el marc de la celebració del tricentenari. Realitzat 
pel Grup Quartana (conjunt de música tradicional), un conjunt de música 
barroca  i Teatre de Butxaca. 
Ho organitza: Consorci del Turó de la Seu Vella
Preu: 10 €

CONCERTS ALS CAMPS ELISIS
23 h. Camps Elisis. Revetlla
De les entitats de cultura popular de Lleida

Escenari Central
Gratuït
23 h. Lokito Lopongo 
Presenten el seu primer EP, Un poquito diferentes. 
00 h. Möndo Loco
Després de l’èxit del seu EP i  de la gira OnfireTour 2013, la banda creu ne-
cessari donar un pas endavant i per això presenta el seu primer LP, Gira-
mondo.
01.00 h. La Raíz
Un directe únic, vibrant i trepidant, més enllà d’estils i etiquetes. Calidesa 
mestissa, ritmes ballables, vents, distorsió, lletres i melodies vocals.
02.15 h. La Pegatina
Amb quatre discos i prop de 900 concerts és considerat el grup català més 
internacional. Els seus èxits es deuen, en gran part, al seu potent directe, on 
tothom canta, riu i balla. 
04 h. Bruixa Express
El grup lleidatà de versions ens acompanyarà amb un repertori renovat del 
bo i millor del pop-rock de les darreres dècades. 

Escenari Glorieta
Gratuït
23 h. Conde Boira
00 h. Rehenes
01.15 h. Izal
El seu nou disc ens ofereix un ampli ventall de  sensacions, intensitat, emoció, 
energia i contrastos, el pas definitiu cap a la primera línia de la música estatal.
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03 h. Kibbuts
Després de més de 15 anys muntant-la per tot arreu, posen punt i final al 
projecte Kibbuts, amb un concert de comiat.

La Carpa - La Nit Alternativa
Entrada gratuïta 
Ho organitza: Am+ i Reacciona!
23 h. 13th Magic Skull + Shana Falana + Wallpaper
01 h. Karl Young
02 h. Wilson Bday Set (Am+)

Escenari Pavelló
Backstage. La Nit de Lleida
Ho organitza: Backstage
00 h. Marraco Electrònic, amb els dj’s Schädel de Glow-b group / wis-tour 
i J. Bäldrich de Glow-b group i com  a artista convidat Uner (Ushuaia Ibiza)
Preu: 3 € (amb consumició mínima)

Espai Backstage. La Nit de Lleida. Camps Elisis
00 h. Closing Party Backstage Dj’s Residents i Dj convidat Kiko Rivera
Preu: 3 € (amb consumició mínima)

Dilluns 12 de maig
10 h. Parc de la Mitjana. 
Caminada fibrolleida
Recorregut: 3 Km en grup
Ho organitza: Fibrolleida
2 € (donatiu)
 
De 10 a 14 h. Carpa absis de la Seu Vella
En busca del Tresor. Joc de pistes pel Turó de la Seu Vella
Joc per recórrer el Turó i descobrir diferents detalls en el conjunt monumental. 
Ho organitza: Amics de la Seu Vella
Hi col·labora: Consorci del Turó de la Seu Vella
 

PARC DE SOMRIURES
CAMPS ELISIS
Matí i tarda. Zona Trenet - Els Jocs Tronats de Campiquipugui
11 h. Escenari Passarel·la - Club Banyetes Espectacle del Club Banyetes 
(música)
12 h. Espai Esteve Cuito (amfiteatre) - Talia Teatre La maleta dels contes 
(conte)
13 h. Espai Glorieta - El Sidral Jugajoglars (animació)
17 h. Espai Glorieta - La Pantomima Recontes (conte)
18 h. Espai Esteve Cuito (amfiteatre) - Zum Zum Titiritriki (teatre de carrer)
19 h. Espai Glorieta - Xip Xap Indis (animació)
20 h. Espai Esteve Cuito (amfiteatre) - La Barrila El conte del Marraco 
(conte)



28 29

12 h. Pl. Sant Joan
Exhibició de Taekwondo
Ho organitza: Delegació de Taekwondo de Lleida

19 h. Pl. Sant Joan
Ball de Festa Major amb l’Orquestra Nueva Alaska
Una de les millors orquestres del moment, amb un repertori per ballar i gau-
dir de la millor música de ball de tots els temps.
Gratuït

19 h. Auditori Municipal Enric Granados
Concert de Sardanes i Música per a Cobla
Amb la Cobla Municipal de Lleida 
Concert amb la presentació de la barítona a Lleida i l’audició de diferents 
sardanes i obres per a cobla dedicades als elements de la cultura popular i 
tradicional de la nostra ciutat.
Entrada gratuïta

19 h. Teatre Municipal de l’Escorxador
Il Festino
L’Aula 2.0 Lleida Òpera, formació resident de l’Auditori de Lleida, presenta 
Il Festino o El Banquet de la nit de Dijous Gras, comèdia madrigalesca del 
compositor italià A. Banchiei (Bolonya 1567-1634).
Preu: 5 €

20 h. Turó de la Seu Vella
Visita nocturna guiada de Festa Major
Tradicional visita guiada que s’acaba amb el Castell de Focs de Festa Major, 
vistos des del Claustre de la Seu Vella.

22 h. Canalització del riu
Gran castell de focs
Amb la Pirotècnia Igual

Tot seguit, (av. Blondel, davant la Paeria)
Fi de festa amb les darreres ballades dels Gegants i la salutació del 
Marraco
Un cop acabat el castell de focs, a l’avinguda de Blondel (davant de la Pae-
ria), els gegants de Lleida i el Marraco acomiadaran, amb la seva presència 
i el seus balls, la Festa Major de Sant Anastasi 2014.
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DESPRÉS DE LA FESTA
Dimecres 14 de maig
20 h. Turó de la Seu Vella
Lluna plena al claustre
Obertura del claustre per veure’l amb lluna plena… i altres activitats sorpresa.
2€ (donatiu per arranjar les campanes)

20 h. Cafè del Teatre de l’Escorxador
Presentació del llibre Autisme.Trenquem el silenci amb la poesia, amb 150 
poetes, il·lustracions de Pere Cabaret i portada de Miguel Gallardo.  
Poemari únic, emotiu i compromès que conté poemes d’autors catalans 
reconeguts, entre els quals hi ha els lleidatans: Rosa Fabregat, Xavier 
Macià,  Juanjo Manau,  Joan Margarit,  Francesc Culleré,  Montserrat 
Altarriba o Jordi Pàmias. 
Els drets d’autor d’aquest llibre es destinaran íntegrament a entitats de Ca-
talunya i les Illes 
Ho organitza: Projecte Àgatha i Ajuntament de Lleida
Entrada gratuïta 

Dijous 15 de maig
21 h. Museu de Lleida 
4a edició de les Nits Gastronòmiques del Museu de Lleida La cuina dels 
jueus 
Ho organitza:  Museu de Lleida
Preu: 25 € (Places limitades. Cal inscripció prèvia al tel. 973 283 075)

Del 15 al 17 de maig
Aplec Modernista de Ponent 2014 
Exposicions, concerts, escuterada, vermut
Ho organiza:  Natros Sols
Més informació:  www.natrossols.cat
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Divendres 16 de maig
20.30 h. Espai Orfeó (c. Sant Martí 60-62).
Passió per la música, Duo Rockdove
Fabian Bloch (bombardí) i Carla Fernández (piano)
Repertori popular amb el tango com a fil conductor d’un concert de música 
clàssica que s’obre al jazz i la música tradicional.  
Més informació: www.orfeolleidata.cat   tel. 973 233 554
Ho organitza: Orfeó Lleidatà 
Preu: 8 €

22 h. Cotton
Lleida Urban Fest 
Rafael Lechowski + Canserbero + Rxnde Akozta 
+ Pielroja&Fat Fellaz + Flaquito Nudos
Ho organitza: Ace of Spades i Cotton
Preu: 18 € / 15 € reduïda

22.15 h. Sala Manolita
Burning
Burning torna a Lleida, ciutat on va oferir alguns dels seus millors concerts, 
i ho fa amb material calent sota el braç. Pura Sangre, excel·lent nou disc 
d’estudi, presenta una col·lecció de cançons amb olor a clàssic instantani, 
una nova demostració de talent, respecte pels orígens i passió pel rock amb 
la mirada posada en el present.
Preu: 18 / 15 € reduïda

Del 16 al 18 de maig
Instal·lacions del Club Billar Lleida. (av. Navarra, s/n - Camp d’Esports)
Campionat d’Espanya de billar modalitat de la banda
Ho organitza: Club Billar Lleida

Dissabte 17 de maig
De 9 a 17 h. Parc de la Mitjana 
Curs: diuen que al Montsec hi havia un mar...
Curs pràctic de geologia sobre el relleu de la plana de Lleida i del prepirineu.
Inscripcions a http://sostenibilitat.paeria.cat
Ho organitza: Regidoria de Medi Ambient i Horta de l’Ajuntament de Lleida
Preu: 20 €

De 9 a 13 h. Pavelló municipal Onze de setembre 
XXI Ranking infantil de judo i Diada de Festa Major 2014
Ho organitza: DT FC JUDO

9.30 h. Col·legi Maristes Montserrat
XXI Torneig d’escacs escolar Ciutat de Lleida “Memorial Farrús”
Participants: Nascuts a partir de l’1 de gener de 1998
Inscripcions: Per correu electrònic a clubescacslleida@gmail.com



30 31

De 10 a 13.30 h. Camps Elisis
XVIa Edició Milla urbana escolar i XVIII Memorial Jeroni Saura
En aquesta cursa poden participar-hi nenes i nens de 1er a 6è de primària i 
que pertanyen a les categories de pre-benjamí, benjamí i aleví.
Ho organitza: Regidoria d’Esports de l’Ajuntament de Lleida

De 15.30 a 20 h. Pavelló municipal Onze de setembre 
XXI Ranking infantil de judo i Diada de Festa Major 2014
Ho organitza: DT FC JUDO

A partir de les 18 h. - Rbla. Doctora Castells 19
La nit de la cassola
18 h. Majorets de Lleida
19 h. Country amb el Joan i l’Anna 
20 h. Joan Baró i música tradicional 
21.30 h. Sopar de la cassola amenitzat pels grallers d’Alfès
23.30 h. Ball de la cassola
Venda de tiquets: Associació de veïns de Cappont (c. Alfons II 14, 2a planta 
2 despatx -tardes); Bar Cruix (c. Doctora Castells 19 - tot el dia)

18 h. Sala Alfred Perenya de la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de 
Lleida
La Marxa per la Pau a Lleida
Conferència a càrrec del Sr. Rafael Allepuz, president de Justícia i Pau a 
Lleida, Sr. Edurdo Bouza Perez, Fundación Marcha Universal para la Paz, Sr. 
Francisco Lobato, profesor Meditació a Temps Tresent. Medita Today
Ho organitza: Movimiento Permanente Marcha Universal para la Paz en 
Lleida.
 
De 20 a 24 h. Museus i centres culturals i patrimonials de Lleida 
La Nit dels museus 
La Nit dels Museus esdevé un bon incentiu per visitar les nostres institu-
cions  museístiques i centres patrimonials, que obriran les seves portes fins 
a mitjanit (Museu d’Art Jaume Morera, Centre d’Art la Panera, Museu de 
Lleida, CaixaForum Lleida, Roda Roda-Museu de l’Automoció de Lleida, Mu-
seu de l’Aigua, Fundació Sorigué i Fundació Vallpalou).
Més informació al web www.paeria.cat/cultura

20.30 h. Auditori Municipal Enric Granados
Gospel’s Sons Lleida. Veus.Kat
La proposta coral d’aquesta jove formació musical destaca per l’adaptació 
al català dels seus temes, fet que suposa una aposta clara i directa pel 
territori. 
Preu: 10 € / 8 €

21 h. Teatre de la Llotja 
Un aire de família
Consulteu preu a les taquilles del teatre
Més informació: http://www.teatredelallotja.cat
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21.30 h. La Boîte
Metrakillator (Presentació LP)
Ho organitza: La Boîte
Preu: 5 €

22 h. Espai Funatic (c. de Pi i Margall, 26)
Llanafilm Funatic - Mejor otro dia
La nit de cap d’any a Londres, quatre desconeguts coincideixen en un gra-
tacels per llençar-se al vuit. En comptes de saltar, fan un pacte per seguir en 
vida fins el dia de Sant Valentí. Així comença una amistat imprevisible i una 
autèntica afirmació de vida.  
Pla d’acció:  Pica-Pica, projecció i teixir 
Ho organitza:  La Guerrilla de Gilda.
Preu: 10 € i una flor de ganxet, mitja o qualsevol tècnica que t’agradi. Impres-
cindible per adquirir la teva entrada.

Del 17 al 18 de maig
Festa de Moros i Cristians
Les tropes cristianes liderades per la Capitana dels Anglesola, reconqueri-
ran la ciutat al bàndol moro, encapçalat per la Saïda dels Banu-Hud. Aques-
ta escenificació de la lluita entre moros i cristians és singular a Lleida per-
què la victòria s’alterna, fet que és un exemple de respecte i convivència 
entre cultures. 
Més informació a: www.miclleida.org

Dissabte 17 de maig 
11 h. Pl. Sant Francesc 
Esmorzar medieval. 

18 h. Pl. Sant Francesc 
Assaig infantil i berenar. 

19.30 h. Pl. Paeria 
Ambaixades i Parlaments. El bàndol cristià farà el seu primer intent per tal 
de reconquerir la ciutat. 

Diumenge 18 de maig 
12 h. Edifici del Roser 
Entrada infantil i desfilada pels carrers de Lleida fins a arribar a la plaça 
Sant Joan, on tindrà lloc la tradicional Presentació de bandes de música 
i concurs. 

18 h. Porta del Lleó de la Seu Vella 
Entrada de Gala. Concentració de les comparses a la Porta del Lleó de la 
Seu Vella. Inici de l’entrada i desfilada de lluïment pel carrer Cavallers, avin-
guda de Blondel i avinguda Madrid fins a la Paeria. 

21.30 h. Seu Vella 
Batalla i parlaments al pont llevadís de la Seu Vella. 
Parlaments de la Saïda Mora de la comparsa dels Banu-Hud i de la Capitana 
Cristiana de la comparsa dels Anglesola. El bàndol guanyador (el cristià) 
prendrà possessió de la ciutat.
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Diumenge 18 de maig
9 h. c. Camp de Mart
La Marxa per la Pau a Lleida
Sortida dels participants en autocars en direcció als pobles: Alpicat, Al-
carràs, Vilanova de la Barca, Sunyer i Artesa de Segre (5 vies que repre-
senten els 5 continents). 
Un cop a destí els participants iniciaran la ruta a peu fins a  la Seu Vella, on 
plantaran un roser blanc com a símbol de la Pau al Món.
Ho organitza: Movimiento Permanente Marcha Universal para la Paz en Lleida
 
De 10 a 14 h. Pl. Sant Francesc
V Trobada d’Intercanvi de Plaques de Cava de la Festa Major.
Com a novetat, començant la sèrie sobre els Gegants de Lleida, es podran 
adquirir les plaques dedicades als Gegants Jaume I i Elionor.

De 10 a 14 h. Museu de Lleida     
Dia Internacional dels Museus   
Ho organitza: Museu de Lleida. 
Gratuït  

11 h. Turó de la Seu Vella
Visites temàtiques al voltant de la commemoració del Tricentenari de la 
Guerra de Successió a Lleida (1707/2014). 
Recorregut per la fortificació militar.
Punt de trobada: recepció de la Canonja (Seu Vella)
Ho organitza: Consorci del Turó de la Seu Vella de Lleida
Entrada gratuïta. Imprescindible amb reserva prèvia al tel. 973 23 06 53

D’11 a 14 h. Museu d’Art Jaume Morera 
Dia Internacional dels Museus   
Ho organitza: Museu d’Art Jaume Morera
Gratuït   

12 h. Teatre Municipal de l’Escorxador
Avui no hi ha funció... Si no fos que... El Sidral i Xip Xap
Dues parelles, ben curioses, ens faran una visita guiada teatralitzada a les  
instal·lacions del Teatre.
Ho organitza: Teatre Municipal de l’Escorxador
Preu: 3 €

19 h. Auditori Municipal Enric Granados
Sons de l’Amèrica Llatina
La Jove Orquestra de Ponent ens oferirà un recull d’obres emblemàtiques 
del repertori llatinoamericà. 
Preu: 8 € / 5 €

Dilluns 19 de maig
18 h. Auditori Municipal Enric Granados
Concert de Corals de la gent Gran, amb la participació de la Banda Muni-
cipal de Lleida
Ho organitza:  Àrea de Gent Gran de l’Ajuntament de Lleida
Entrada gratuïta
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De les 18 a les 20 h . Casal de la Dona (pl. dels Fanalets, s/n)
Activa’t al Casal. Arts al Casal
Ho organitza: Casal de la Dona. Regidoria de Drets Civils, Cooperació i Igualtat

Dijous 22 de maig
19.30 h. Museu de Lleida     
Conferència Antoni Viladomat i Lleida
A càrrec del professor Francesc Miralpeix, comissari de l’exposició El 
pintor Antoni Viladomat. El relat pintat
Ho organitza: Museu de Lleida
Gratuït

Divendres, 23 de maig
20.30 h. Auditori Municipal Enric Granados
Denis Zhdanov, piano
Jove pianista ucraïnès de dilatada trajectòria, guanyador del Segon Premi 
en la darrera edició del Concurs Ricard Viñes.
Preu: 5 €

Del 19 al 25 de maig
Del 19 a 22 de maig
Setmana Cultural de l’Aplec del Caragol
S’obre amb el Pregó a càrrec de Jordi Basté (RAC-1) i inclou música, teatre,  
etc, totalment gratuït.

Del 23 al 25 de maig                              
Camps Elisis
XXXV Aplec del Caragol
Al llarg de tres dies, al voltant de les cent colles participants, es desenvolu-
pen diverses activitats ofertes al públic, com sardanes, exhibició castellera, 
festivals infantils, revetlles i música en directe.
Espectacle inaugural: divendres a les 20.30 h a la Glorieta
Ho organitza: FECOLL, Federació de Colles de l’Aplec del Caragol
Més informació: www.aplec.org

Dissabte 24 de maig
11 h. Museu de l’Aigua
Visita a l’exposició La esfera del agua
Paloma Arroyo, del CSIC, ens acompanyarà en aquesta visita per intro-
duir-nos en el món de l’aigua. Activitat inclosa dins dels actes de Ciència 
al Carrer 2014 (8a edició). 
Més informació: tel. 973 211 992 / museuaigua@paeria.cat
Ho organitza: Museu de l’Aigua i CSIC. 
Entrada gratuïta

12 h. Roda Roda Museu de l’Automoció
Visita guiada a la Col·lecció i a la Peça del trimestre: 
40 anys de la Penya Motorista de Lleida, (1973-2013)
Entrada gratuïta
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De 16 a 20 h. Pati de les Comèdies, davant Caixaforum Lleida, av. Blondel, 
pl. Vila de Foix, pl. Catedral, pati interior de l’IEI
8a edició Ciència al carrer
Un any més, divulgadors de la ciència, empreses, docents i alumnat de tots 
els nivells mostraran experiments de totes les disciplines científiques. 
Ho organitza: Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, 
Servei Educatiu del Segrià, Centre de Recursos Pedagògics, Ajuntament 
de Lleida, Institut d’Estudis Ilerdencs, Diputació de Lleida, Moviment 
d’Innovació Educativa de Lleida, ICE-UdL i Obra Social “La Caixa”.

De 16 a 21 h. Parc de la Mitjana 
Curs: Tècniques de trampeig fotogràfic per a l’estudi de la fauna
Curs teòric i pràctic per aprendre sobre les diferents tècniques de trampeig foto-
gràfic per a l’estudi de mamífers, els materials idonis i l’estudi d’ubicacions, etc. 
Cal inscriure’s a http://sostenibilitat.paeria.cat
Ho organitza: Regidoria de Medi Ambient i Horta de l’Ajuntament de Lleida
Preu: 20 €

De 17 a 20 h. Centre històric. Espai Públic Carrer Cavallers
Accions creatives al Pati Obert.
Gratuït. No cal inscripció prèvia
Ho organitza: Facultat d’Educació, Treball Social i Psicologia de la UdL, 
Centre d’Art la Panera (Ajuntament de Lleida), Col·lectiu artístic Basurama, 
Solars Vius (Ajuntament de Lleida)

20.30 h. Auditori Municipal Enric Granados
Carmina Burana
Carmina Burana, una de les obres més conegudes del s. XX, està inspirada en 
un recull de poemes medievals escrits en llatí, alemany i provençal extrets 
d’un llibre trobat a l’abadia de Bura Sancti Benedicti. En aquesta ocasió, el 
Cor del Gran Teatre del Liceu ens presenta una versió de Wilhelm Killmayer.
Preu: 30 € / 25 €

Dies 24 i 25 de maig
Auditori Municipal Enric Granados 
XIV Concurs Instrumental Sant Anastasi 
Dia 24 de Maig. Auditori Municipal Enric Granados - Proves
Dia 25, a les 11 h. Auditori Municipal Enric Granados - Gala final 
Lliurament de premis 
Ho organitza: Escola de Música Pons Roselló i Escola d’Acordió de Lleida 
Hi Col·labora: Auditori Municipal Enric Granados, Concurs Internacional de 
Piano Ricard Viñes, Diputació de Lleida i Ajuntament de Lleida.
Entrada gratuïta. Més informació: www.facebook.com/concursantanastasi

Diumenge 25 de maig
12 h. Seu Vella
Taller familiar La muralla amiga per conèixer en família l’art de construir 
muralles, les seves característiques i els espais urbans que poden generar.
De 3 a 12 anys. Punt de trobada: recepció de la Canonja (Seu Vella)
Preu: 5 € (inclou taller de construcció + visita a les muralles)
Imprescindible amb reserva prèvia al tel. 973 23 06 53
Ho organitza: Consorci del Turó de la Seu Vella de Lleida
Hi col·labora: “Prismàtics” (Estudi d’arquitectura)
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12 h.  Museu de l’Automoció - Roda Roda
Vermut Swing de l’Aplec
Vine a fer el Vermut amb ball i música swing engalanat per a l’ocasió.
Ho organitza: LleidaSwing i Associació Cultural de Swing Lleida i Associació 
de Veïns de Cappont

De 16 a 21 h. Parc de la Mitjana 
Curs: tècniques de trampeig fotogràfic per a l’estudi de la fauna
Curs teòric i pràctic per aprendre sobre les diferents tècniques de trampeig fo-
togràfic per a l’estudi de mamífers, els materials idonis i l’estudi d’ubicacions. 
Cal inscriure’s a http://sostenibilitat.paeria.cat. Preu: 20 €
Ho organitza: Regidoria de Medi Ambient i Horta de l’Ajuntament de Lleida

Dijous 29 de maig
19 h. Teatre Municipal de l’Escorxador
Avui no hi ha funció… Visita a ca l’artista
Anem a FiraTàrrega
Assistirem a un work in progress d’una de les companyies seleccionades 
per a la Fira 2014. 
Inscripcions a teatre@paeria.cat
Ho organitza: Teatre Municipal de l’Escorxador

22.30 h. Cafè del Teatre de l’Escorxador
Jabier Muguruza
Preu: 12 € / 10 € reduïda

Divendres 30 de maig
19.30 h. Auditori Municipal Enric Granados 
Concert de cloenda del curs de l’Escola de Música Arts Musicals de Lleida
El concert anirà a càrrec dels alumnes d’iniciació, nivell bàsic i nivell pro-
fessional de l’Escola de Música. 
S’interpretaran obres de diferents estils i formats adients per a tota la família. 
Ho organitza: Equip de professors de l’Escola de Música Arts Musicals de 
Lleida. Gratuït

22.30 h. Cafè del Teatre de l’Escorxador
Iain Mattews & Egbert Derix
Iain Mattews, Veu i Guitarra. (Cantant i Membre Fundador de Fairport Con-
vention) i Egbert Derix. Preu: 20 €
Punts de venda: Cafè del Teatre, Musical Lleida, Grans Records.
Venda online: www.ticketmaster.es

Del 30 de maig a l’1 de juny
Aeroport Lleida - Alguaire. Campionat Espanya Vol Acrobàtic 2014
La Lleida Air Challenge és l’esdeveniment global que agrupa les curses 
d’avions de  l’Air Race F1, el CEVA (Campionat d’Espanya de Vol Acrobàtic), 
i un  Festival Aeri el diumenge que combina vols acrobàtics, les curses fi-
nals de l’Air Race F1 i actuacions de Bombers de la Generalitat, Aeronaus 
històriques i més.
Ho Organitza: Aeroports de Catalunya
Ho Coordina: l’Aeroclub Barcelona-Sabadell
Hi Col·labora: Ajuntament de Lleida, Generalitat de Catalunya, Diputació de 
Lleida, Turisme de Lleida i Turisme de Catalunya
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Divendres 30 de maig
CEVA - Campionat d’Espanya de Vol Acrobàtic
De 10 a 18 h. Aeroport Lleida - Alguaire
Vols d’entrenament lliure 

Dissabte 31 de maig
CEVA - Campionat d’Espanya de Vol Acrobàtic
D’11 a 14 h. Aeroport Lleida - Alguaire
Inici dels vols de competició
De 16 a 18 h. Aeroport Lleida - Alguaire
Vols de competició
De 18 a 19 h. Aeroport Lleida - Alguaire
Portes obertes al públic
 

Diumenge 1 de juny
Aeroport de Lleida - Alguaire
De 10 a 14 h. 
Festival Lleida Air Challenge
Vols acrobàtics, curses Air Race F1, actuacions de Bombers de la Generali-
tat , aeronaus històriques i més.
De 10 a 14 h. 
Air Race F-1
En el marc del festival aeri Lleida Air Challenge, L’aeroport de Lleida-
Alguaire acollirà la prova de presentació a Europa d’aquesta modalitat, 
serà una de les seus del circuit mundial de la Fórmula 1 de l’aire.
Air Race F1 és l’ùnica modalitat internacional de curses aèries en què les 
aeronaus participants competeixen simultàniament a velocitats de 400 km/h
CEVA- Campionat d’Espanya de Vol Acrobàtic
D’11 a 12.30 h. Aeroport Lleida - Alguaire. 
Inici dels vols de competició
De 12.45 a 13.30 h. Aeroport Lleida - Alguaire. 
Vols de demostració
14 h. Aeroport Lleida - Alguaire. 
Lliurament de trofeus i cloenda

Dissabte, 31 de maig
11 h. Teatre Municipal de l’Escorxador
Avui no hi ha funció… Visita a ca l’artista
Anem als locals de les companyies El Sidral i Sac Espectacles
Inscripcions a teatre@paeria.cat
Ho organitza: Teatre Municipal de l’Escorxador

17 h. Des del carrer Paloma i la plaça Sant Joan
Lleidansa
És el nom que rep la Primera Trobada d’Esbarts d’Arreu i està emmarca-
da dins dels actes de celebració del cinquè aniversari de l’Esbart Arrels 
de Lleida. Participants: l’Esbart Dansaire de Sant Pol, l’Esbart Dansaire de 
Granollers, l’Esbart Vila del Vendrell-La Lira, l’Esbart Joventut Nostra i Els 
Dansaires Catalans de Thuir.
Ho organitza:  Esbart Arrels de Lleida
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CENTRE D’ART LA PANERA
Pl. de la Panera, 2 · www.lapanera.cat
De dimarts a divendres, de 10 a 14 h 
i de 16 a 19 h. Dissabtes, d’11 a 14 h i 
de 16 a 20 h. Diumenges i festius, d’11 
a 14 h. Dilluns tancat
Del 8 de febrer al 8 de juny. Planta 0
I el mar es negà a ser terra, Casilda 
Sánchez
Del 8 de febrer al 25 de maig. Planta 1
Campo Adentro 
Del 8 de febrer al 25 de maig. Centre 
de Documentació de la Panera
Lletres d’estudi
Del 8 de febrer al 25 de maig. Espai 
miniPanera 
Pera Llimonera!

MUSEU D’ART JAUME MORERA   
C. Major, 31 i av. Blondel, 40
www.paeria.cat/mmorera
De dimarts a dissabte, 
de 12 a 14 h i 17 a 20 h. 
Diumenges i festius, d’11 a 14 h. 
Dilluns tancat
Sala d’exposicions temporals
Fins a l’1 de juny
Català-Roca. Retrats
Sales d’exposició de la col·lecció
Encontres amb la col·lecció

TURISME DE LLEIDA
C. Major 31 · Tel 902 250 050
www.turismedelleida.cat
Bus Turístic 
Per a més informació 902 250 050
Castell Templer de Gardeny
Obert de 10 a 13.30 h dissabtes, 
diumenges i festius. 
(Entrada gratuïta només el diumenge 
11 de maig)
Centre BTT
Av. Tortosa, 88 · Tel. 628 081 616
De dilluns a divendres, de 10 a 21 h
Dissabtes, de 9 a 21 h
Diumenges i festius, de 9 a 18 h 

RODA RODA - MUSEU DE L’AUTOMOCIÓ
C. Santa Cecília, 22 · Tel. 973 212 635
Entrada gratuïta
De dimarts a dissabte d’11 a 14 h i de 17 
a 20 h. Diumenges i festius, d’11 a 14 h
Fins al 30 de juny
Peça del trimestre: 
40 anys de la Penya Motorista de 
Lleida, (1973-2013)

MUSEU DE L’AIGUA
Av. Miquel Batllori, 52 · Tel. 973 211 992
www.museudelaiguadelleida.cat 
De dimarts a divendres, de 10 a 14 h

MÉS PER VEURE I VISITAR
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Del 8 al 28 de maig
Sala d’exposicions del Museu de 
l’Aigua
La esfera del agua
Horari de visita: de dimarts a diven-
dres de 10 a 14 h · Entrada gratuïta
Ho organitza: Museu de l’Aigua i CSIC

LA PALMA - CENTRE DE RECURSOS JUVENILS
C. la Palma, 6-10. · Tel. 973 700 666
www.joventut.paeria.es
Exposició de fotografies pels parti-
cipants als tallers de fotografia de 
joventut
De 10 a 13.30 h i de 16 a 20 h, obert de 
dilluns a divendres

MUSEU DE LA PAERIA
Pl. Paeria, 1
De dilluns a dissabte, d’11 a 14 h i 
de 17 a 20 h
Diumenges i festius, d’11 h a 14 h
Dimecres 7 de maig, 20 h
Exposició de la 4a Mostra d’Arqui-
tectura de les Terres de Lleida i 4r 
Premi Ignasi Miquel per a Joves 
Arquitectes
L’exposició romandrà oberta fins el 
24 de juny de 2014
Ho organitza: Demarcació de Lleida 
del Col.legi d´Arquitectes de Catalunya 

MUSEU DE LLEIDA
C. Sant Crist, 1 · Tel. 973 283 075
www.museudelleida.net/
De l’1 d’octubre al 31 de maig, de 10 
a 14 h i de 16 a 18 h
Divendres, diumenges i festius, de 
10 a 14 h
Fins al 25 de maig. Espai 0
Instal·lació Esteve, màrtir. Una visió 
actual de la lapidació. Obra de Te-
resa Gironés   
Ho organitza: Museu de Lleida
Del 12 de maig al 2 de novembre 
Sala d’exposicions temporals
El pintor Antoni Viladomat. El relat pintat  

Ho organitza: Museu de Lleida, Museu 
Nacional d’Art de Catalunya, Museu 
d’Art de Girona i Museu de Mataró

GALERIA ESPAI CAVALLERS 31·33
C. Cavallers, 31-33
Dimarts a dimecres, de 17.30 a 20.30 h
De dijous a dissabte, d’11.30 a 13.30 
i de 17.30 a 20.30 h  
www.espaicavallers.com
Del 8 de maig al 3 de juny 
De les 11 a les 14 h 
Col·lectiva per a un projecte solidari 
Organitza: Galeria Cavallers, amb 
la col·laboració de l’Ajuntament de 
Lleida 
Del 5 al 18 de maig
Mirades al sud
Ho organitza: Ajuntament de Lleida i 
associacions de persones migrades 
de la ciutat de Lleida
Hi col·labora: Turó de la Seu Vella i 
Supermercats Plus 

TURÓ DE LA SEU VELLA
Turó de la Seu Vella · Tel. 973 23 06 53
www.turoseuvella.cat/
De dimarts a dissabte, de 10 a 19.30 h
Diumenges i festius, 10 a 15 h
Del l’1 d’abril fins al 30 de novembre
Tots els diumenges i festius a les 11 h
Visites temàtiques al voltant de 
la Guerra de Successió a Lleida. 
Recorregut per la fortificació mi-
litar i els diferents escenaris del 
setge de 1707
Ho organitza: Consorci del Turó de 
la Seu Vella de Lleida

CAIXAFORUM LLEIDA
Av. Blondel, 3 · Tel. 973 270 788
De dilluns a dissabte, de 10 a 20 h
Diumenges i festius, d’11 a 14 h
Del 20 de febrer fins al 20 de juliol
Els Objectes parlen
Col·leccions del Museo del Prado
Ho organitza: CaixaForum Lleida
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Web de les festes: 
www.paeria.cat/festes
Xarxes socials de les festes: 
Facebook, www.facebook.com/paeriafesteslleida
Twitter, @festesLleida
Instagram@festeslleida
Web de la Regidoria de Promoció Cultural, Museus, Festes i Cultura Popular
www.paeria.cat/cultura
App Cultura Lleida, us la podeu descarregar a: 
www.paeria.cat/mobi
Regidoria de Promoció Cultural, Museus, Festes i Cultura Popular
Av. Blondel, 64  Tel. 973 700 394
Horari: de dilluns a divendres: de 8 a 14 h
Auditori Municipal Enric Granados
Pl. Mossèn Cinto Verdaguer, s/n. Tel. 973 700 639. Horari taquilla: de dilluns a 
divendres, de 17.30 a 20.30 h, dissabtes i festius, dues hores abans del concert
Teatre de La Llotja
Av. Tortosa, 6-8. Tel 973 239 698. Horari: de dilluns a dissabte de 17 a 21 h 
(Dilluns 12 de maig tancat)
Teatre Municipal de l’Escorxador
Lluís Companys, s/n. Tel. 973 27 93 56. Horari taquilla: de dilluns a divendres, 
no festius: de 17 a 21 h
Turisme de Lleida
C. Major, 31  Tel. 902 250 050. Horari: de dilluns a dissabte: de 10 a 14 h i de 
16 a 19 h. Diumenge i festius: de 10 a 13.30 h
Notes
El programa de les festes pot ésser sotmès a alguna modificació de darrera 
hora. En cas de pluja, els actes es traslladaran a nous espais, sempre que 
sigui possible tècnicament. En aquest cas, els canvis es comunicaran a 
la ciutadania a través dels canals municipals: webs, xarxes socials i App 
Cultura Lleida i als mitjans de comunicació.
Telèfon mòbil
Podeu accedir al programa mitjançant el telèfon mòbil introduint en el navega-
dor l’adreça www.paeria.cat/festes, o bé enviant un SMS amb la paraula clau 
FESTES al número 973 909 394 (tarifa segons operadora, sense cost addicio-
nal). Rebreu un SMS amb l’enllaç al contingut del programa.
Informació dels actes a través del 010 
Disponible de les 6 h a les 00 h, de dilluns a divendres. Consulteu les con-
dicions 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). 
(Preu: establiment:0,11€, cost/min: 0,41€ tarifat per segons IVA inclòs)

INFORMACIÓ DE LES FESTES M
ar

c 
C

om
pa

ny
s 

G
as

ul
la



41

Informació a través de les pantalles informatives de l’OMAC (Oficina Muni-
cipal d’Atenció al Ciutadà) i de l’OGAT (Oficina de Gestió i Atenció Tributària)
Els programes s’enviaran a les bústies de la ciutat i seran facilitats també 
en altres punts: Regidoria de Promoció Cultural, Museus, Festes i Cultura 
Popular, Oficina de Turisme, Oficina Municipal d’Atenció al Ciutadà i el 
Palau de la Paeria.
Servei de bus de les Festes de Maig
Dissabte, 10 i diumenge, 11 de maig de 2014 
Itinerari:
Camps Elisis→Pont Vell→Audiència→Estació Renfe→Príncep de Viana - 
Prat de la Riba→Príncep de Viana - Corts Catalanes→Plaça Europa→Enric 
Granados→Mercat Fleming→Ronda - Segrià→Ronda - Pius XII→Plaça 
Pagesos→Ronda - Unió→Camí de Rufea→Instituts - Ton Sirera→Passarel·la 
Maristes→Estació d’autobusos→Pont Universitat→Dra. Castells - Estudi 
General→CAP Cappont→Dra. Castells - Garrigues→Camps Elisis
Horari:
De les 23 a 1 h: dos autobusos, amb freqüència de 20 min
D’1 a 4.30 h: un autobús, amb freqüència de 30 min. 
Accessibilitat i atenció vers la discapacitat
La Festa Major és per a tothom. Són dies en què la participació de tota 
la ciutadania és la clau per gaudir de la ciutat.  
Els espais festius són accessibles per a persones amb mobilitat reduïda. 
S’habilitarà un espai per a persones amb cadira de rodes a la Batalla de 
flors, que se celebra a les 18 h el diumenge, 11 de maig. 
 

Els següents actes de la Festa Major disposaràn d’un intèrpret de llenguatge 
de signes per a les persones amb dèficit auditiu:
- El Pregó de les festes, que es farà el divendres 9 de maig, a les 20 h al Saló 
de Plens del Palau de la Paeria, l’Ofici Solemne en honor a Sant Anastasi 
i l’Ofrena de flors, que se celebrarà el diumenge 11 de maig a les 11 h a la 
Catedral de Lleida i a les 12.45 h a la plaça Sant Joan.
Les fotografies
Part de les fotografies que il·lustren aquest programa pertanyen als 
participants del FotoMaig 2013.
El cartell
Joan Pere Massana
Edició
Ignacio Fregola, impressor
Aran Disseny, disseny i maquetació
L’organització
L’organització de les Festes de Maig 2014 agraeix totes les aportacions, 
patrocinis i col·laboracions d’empreses, particulars, establiments co-
mercials, clubs i entitats de la ciutat que fan possible la realització de la 
festa. A més, dóna les gràcies a tots aquells que han participat desinte-
ressadament en l’organització i que han ajudat de forma decisiva a dur 
a terme les diferents activitats programades.
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Per als participants
- Porteu roba de cotó, preferiblement 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 (esportiu, de muntanya, etc.).
- Tingueu cura de tapar-vos les orelles per disminuir l’impacte dels 
sorolls de les explosions pirotècniques.
- No demaneu aigua als veïns.
- Obeïu les indicacions dels serveis d’ordre públic i de sanitat.
- Queda prohibit portar productes pirotècnics particulars; única-
ment es poden utilitzar els preparats pels organitzadors.
- Respecteu les figures de foc, els seus portadors i els músics.
- Adopteu una actitud correcta amb els diables, no els obstaculitzeu 
el pas ni els feu caure.
- Seguiu en tot moment les indicacions dels diables.
- Assabenteu-vos, abans de l’inici, del recorregut del correfoc i dels 
punts d’assistència sanitària.
- En cas que us cremeu, dirigiu-vos immediatament als punts 
d’assistència sanitària.
- En cas de perill, seguiu les instruccions dels diables.

Per als veïns i comerciants
- Retireu tots els vehicles dels carrers que formen part de l’itinerari.
- Abaixeu els portals metàl·lics o les persianes dels edificis que en 
disposin.
- Protegiu els vidres de les finestres, portes i aparadors amb car-
trons gruixuts.
- Enrotlleu tots els tendals exteriors dels habitatges i locals.
- No tireu aigua als participants ni als espectadors del correfoc. 
- Desconnecteu tot tipus d’alarmes.
- Retireu de la via pública qualsevol objecte que pugui dificultar 
els pas dels actors, organitzadors i participants en el correfoc.

CONSELLS DE SEGURETAT PER AL CORREFOC

És una iniciativa de Paeria i Plataforma Nits Q Lleida amb la 
col·laboració del Departament de Salut de la Generalitat i la 
Diputació de Lleida, per promoure un oci cívic i de qualitat.  
Si vols descobrir Nits Q  i fer-te una foto divertida, busca’ns, 
dissabte a la nit, a la zona de concerts, a partir de les 24h.
www.facebook.com/nitsqlleida

NITS

A LLEIDA

NITS Q A LLEIDA
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