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LA FIRA DE
TITELLES OFERIRÀ
26 ESPECTACLES
D’ALT NIVELL

La quinzena edició de la Fira de Teatre de
Titelles de Lleida se celebrarà del 29 d’abril
al 2 de maig amb la participació de 25
companyies nacionals i internacionals que
posaran en escena 26 espectacles i més
de 60 representacions en carrers, places i
teatres de la ciutat. Els espectacles estan
adreçats al públic infantil i familiar, però
arran de la demanda d’espectadors s’han
potenciat les sessions per a joves i adults.
Entre les propostes d’enguany destaca
l’estrena de l’obra Embolic a la Granja de la
companyia lleidatana La Baldufa; Mil grullas,
de la companyia La Canela; Apariciones,
d’espejo Negro; Las aventuras de la extraña
pasajera, de La Cònica/Laconica; Fantasías

Folklóricas, del Teatre Estatal de Varna
(Bulgària), o la carpa d’autòmates que hi
haurà a la plaça Ricard Viñes, entre d’altres.
La fira s’inaugurarà el dia 29 d’abril a les 21
hores amb la representació per primera
vegada a Lleida de l’òpera infantil Hansel i
Gretel, produïda pel Gran Teatre del Liceu,
Teatre Nacional de Catalunya, el Centre de
Titelles i la Paeria. La programació inclou
activitats paral·leles com l’Eix dels Titelles
(en col·laboració amb el comerciants de
l’Eix), la IV Fira d’Arts Escèniques (amb tallers
de construcció de titelles, escriptura
dramàtica i lectura dramatitzada) i les
exposicions “15 anys de Fira en imatges” i
“El retablo de Maese Pedro”.

VINT-I-CINC
ANYS D’APLEC
DEL CARAGOL

i

L’Aplec del Caragol assoleix enguany una
fita històrica, el 25 aniversari de la seva
creació, efemèride a la qual s’afegeix una
altra fita: la declaració oficial de la trobada
com a Festa d’Interès Turístic Nacional.
Els dies 21, 22 i 23 de maig tindrà lloc al
recinte dels Camps Elisis la gran trobada
ludicogastronòmica en què participaran
100 colles i 12.000 collistes, a més de
milers de visitants de dins i de fora de
Lleida.

més petits, sense oblidar la cercavila
matinal i la concentració de penons i
desfilades de diumenge.

A més dels àpats de germanor, el Festival
Rock de divendres i la revetlla de dissabte,
el programa de l’Aplec inclou espectacles
pirotècnics, xarangues, concursos
actuacions musicals, sardanes i castellers,
un parc infantil i altres activitats per als

Prèviament a l’Aplec, del 17 al 20 de
maig, la VIII Setmana Cultural oferirà
activitats com el pregó oficial
d’inauguració, el lliurament dels premis
Caragol Bover i Caragol Llimac, concerts
musicals i teatre.
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MÚSICA, TRADICIÓ
I INFORMÀTICA
A LA FESTA MAJOR
DE MAIG

La música, les activitats tradicionals i la
informàtica tindran un protagonisme destacat
a les Festes de Maig de Lleida, celebració
que es farà del 7 a l’11 de maig amb una
vuitantena d’activitats per a tots els públics.
En el primer apartat destaquen concerts
com el d’El Canto del Loco, Els Pets,
Raimundo Amador, Mago de Oz, M Clan,
Los Caños, Daniel Higiénico i Mala
Rodríguez, entre molts altres
El gran correfoc coordinat pels Diables de
Lleida, l’Ofrena de Flors a Sant Anastasi o
la Batalla de Flors continuen sent els actes
centrals de la festa. No hi faltaran tampoc
la Trobada de Gegants, la Diada Castellera,
amb l’actuació dels Xicots de Vilafranca,
Xicots de Granollers i Castellers de Lleida.

Imatges del grup El Canto del Loco i de la Festa de Moros i Cristians de l’any passat.

La Festa dels Moros i Cristians és una de
les més esperades. La desfilada de les dues
capitanies i les bandes musicals aplegarà
més de 1.300 persones. Tancarà la festa la
batalla a les muralles de la plaça de la
Sardana de la Seu Vella, amb els parlaments
dels capitans moro i cristià. Els castells de
focs artificials marcaran, com sempre, el tret
de sortida i la clausura de la festa. Els més
petits disposaran també d’activitats variades
al Parc dels Somriures dels Camps Elisis.

LanParty amb 200 participants
Lleida celebrarà per primera vegada un
LanParty coincidint amb la festa major. Més
de 200 participants es trobaran amb els
seus ordinadors, consoles i estris multimèdia
per compartir 24 hores seguides la seva
afició per la informàtica. Una altra activitat
d’aquest àmbit relacionada amb les
celebracions de maig és el projecte de Festa
Major Virtual, que permetrà seguir “en
directe” el desenvolupament dels actes.
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