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FOC, MÚSICA I
TRADICIÓ A
LES FESTES DE
TARDOR DE LLEIDA

La Gran Nit del Bestiari de Foc,
un dels actes més espectaculars
del cap de setmana festiu.

La música, el foc i la tradició seran, un any més, els protagonistes
indiscutibles de les Festes de Tardor de Lleida, celebració que
tindrà lloc els dies 27, 28 i 29 de setembre coincidint amb una
altra gran manifestació econòmica i festiva: la Fira Agrària de
Sant Miquel (vegeu pàgina 14). Un dels actes més espectaculars
de la festa serà sens dubte la Gran Nit de Bestiari de Foc, que
tindrà lloc dissabte a la rambla d’Aragó. Bèsties de foc d’arreu
de Catalunya, diables i músics protagonitzaran, a partir de les
21 h, un espectacle ple de llum i color.

medi ambient

La música serà una altra constant de les festes, amb les dues
revetlles centrals, que tindran lloc dissabte i diumenge a la

rambla Ferran, diversos concerts al Cafè del Teatre i la tradicional
cantada d’havaneres a la plaça de Sant Joan.
La programació inclourà també ballades de sardanes, castellers,
el Festival de Dansa Tradicional dels Països Catalans, el Concurs
Popular de Grallers i, el diumenge dia 28, la tradicional cercavila
amb Lo Marraco, els gegants i capgrossos, balls de bastons,
etc. Tampoc hi faltaran la Fira d’Art de la Tardor, l’exposició
“Diada Popular de Fotografia 2003” i la Cursa de Cambrers San
Miguel Ciutat de Lleida. El foc estarà present a la festa fins al
final, amb el gran castell pirotècnic que el dilluns, a les 22 h,
tancarà la celebració al costat del riu.

activitats

MÉS DE 20.000
COLOMS
CAPTURATS A
LLEIDA

Uns 20.000 coloms han estat capturats
a Lleida des que l’any 2001 es va iniciar
el sistema de captures amb gàbies. La
Paeria vol equilibrar el nombre de coloms
mitjançant el control de les seves colònies,
ja que aquestes aus es reprodueixen amb
rapidesa i un nombre excessiu provoca
la degradació dels edificis, brutícia als
carrers i problemes de salubritat. L’objectiu
és limitar la població a 5.000 exemplars,
quantitat que es considera sostenible.
A Lleida hi ha 24 gàbies (15 municipals
i 9 de privades) situades en edificis del
Centre Històric, al barri de TemplersEscorxador, a la rambla de Ferran i al
Polígon Industrial el Segre, els indrets on
s'han detectat més coloms. Tècnics
municipals recorren cada matí els edificis
on s'han situat les gàbies per retirar els
animals. Els coloms són sacrificats amb

gas i s’utilitzen per alimentar els animals
del Centre de Medi Natural de Vallcalent.
Mercè Rivadulla, regidora de Medi Ambient
i Sostenibilitat, ha demanat als propietaris
d'habitatges que els mantinguin en bon
estat per evitar els nius de colom. La Paeria
recomana col·locar barreres físiques (malles
o tel·les metàl·liques) per impedir el seu pas.

INSCRIPCIÓ AL PROGRAMA
ESCOLAR "LLEIDA, EN VIU"
L'Àrea d'Educació Ambiental del
Centre d'Interpretació de la Mitjana
ha obert el període d'inscripció al 12è
programa escolar "Lleida, en viu".
E l p ro g ra m a vo l fo m e n t a r e l
coneixement de Lleida i del seu
territori des de la perspectiva
ecològica i alhora actuar com a una
eina promocional de la cultura
ambiental i els hàbits sostenibles.
Les activitats permeten descobrir el
medi urbà (la mobilitat, la depuració
de les aigües residuals, la gestió de
residus...), el medi rural (l'horta) i el
medi natural (la Mitjana) de Lleida.
Per a informació i inscripcions, cal
adreçar-se personalment de l'1 al 12
de setembre de 10 a 14 h i de 16 a
18 h, o bé contactar-hi per telèfon, a
partir del 15 de setembre.
Àrea d'Educació Ambiental. C/
Ramon Argilés, 35. 973 23 07 38 cea@paeria.es
LA PAERIA/setembre 2003

