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FESTES DE TARDOR,
UN ATRACTIU
PROGRAMA AMB
REVETLLES,
FOLKLORE I
ACTES CULTURALS

El folklore tradicional,
una de les propostes
destacades de la festa.

L'Ajuntament de Lleida està enllestint el
programa de les Festes de Tardor que
enguany, arriben carregades de música
per a tots els gustos, revetlles, activitats
tradicionals, exposicions, etc. Des del 25
al 29 de setembre, els lleidatans i
lleidatanes podran gaudir de totes
aquestes propostes i de moltes més que
ompliran la ciutat d'ambient festiu.

intervindran les cobles Contemporània,
Bellpuig Cobla, Jovenívola d'Agramunt i
Cobla Municipal de Lleida, les quals
actuaran el dia 19 de setembre a la plaça
de Sant Joan. El dia de la Festa Major, el
29, la Cobla Municipal de Lleida també
a c t u a r à a l a p l a ç a d e l a Pa e r i a
acompanyant una ballada de sardanes.

Com ja és habitual, durant la cita festiva
de la tardor a Lleida se celebra l'Aplec de
la Sardana que, enguany, arriba a la
XXXVI I I edició. En aquesta ocasió,

Un altre esdeveniment de caire tradicional
que inclouran les Festes de Tardor és el
XIV Festival de Dansa Tradicional dels
Països Catalans, amb l'actuació del Grup
de Dansa i Esbarts Dansaires, el dissabte

26 a la plaça de Sant Joan. No faltarà una
jornada castellera a la plaça de la Paeria
el diumenge 26; una cantada d'havaneres
el dimecres, 29, a la plaça de Sant Joan,
i el tradicional cercavila per l'Eix Comercial,
encapçalat per lo Marraco. El dia 23, a la
Sala municipal d’exposicions de la plaça
de Sant Joan s’inaugurarà l’Exposició
Diada Popular de Fotografia 2004.
Les revetlles a la Rambla de Ferran, les
activitats infantils i el castell de focs el
darrer dia festiu completaran el programa
de les Festes de Tardor.

L’AJUNTAMENT
AMPLIA A 3 DIES
LA CELEBRACIÓ
DE L’ONZE DE
SETEMBRE
El programa d'actes que ha preparat
l'Ajuntament de Lleida per commemorar
l'Onze de Setembre s'allarga enguany a
tres dies. Una altra de les novetats
d'aquest any és que la senyera que
tradicionalment reparteix la Paeria entre
els ciutadans per guarnir els seus balcons
es distribuirà a més llocs.
Així, als punts de distribució del Palau
de la Paeria i de la plaça de Sant Joan,
–on la senyera es lliurarà el dia 10–, s’hi
afegeixen l'Auditori, el Teatre de
l'Escorxador, el Museu Morera, La Panera
i el Casino Principal, on es podrà recollir
a partir del dia 6.

Les
activitats
commemoratives de
l’Onze de Setembre
s'iniciaran el dia 9
amb un acte acadèmic
o r g a n i t z a t p e r La tradicional ofrena floral al pati del Roser.
Òmnium Cultural i que
vol ajudar a reflexionar la ciutadania sobre ofrena floral al pati del Roser i retrà
el significat de la Diada. El divendres, 10 l'homenatge oficial als lleidatans morts
de setembre, es podrà gaudir a la plaça l'any 1707 per les tropes de Felip V.
de Sant Joan d'una completa oferta lúdica
oberta a tota la ciutat que inclourà dos Amb aquest ampli programa d'actes, la
concerts de música.
Paeria pretén que la ciutadania participi
activament en la celebració de la Festa
Pel que fa al mateix Onze de Setembre, Nacional de Catalunya i, alhora, que
l'Ajuntament portarà a terme la tradicional aprofundeixi en el seu significat.
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