festes

Lleida es disposa a gaudir intensament de les setmanes més “marxoses” de
l’any. Durant el mes de maig tot el municipi es vestirà de festa. Les festes de
Sant Anastasi, la Fira de Titelles, la Festa de Moros i Cristians i la Festa Major
de Sucs proporcionaran a lleidatans i visitants una àmplia oferta lúdica en què
no mancaran la música, les activitats tradicionals i els espectacles culturals.
L’Aplec del Caragol, la trobada més multitudinària que se celebra a la ciutat,
aportarà el toc gastronòmic a un mes en què avorrir-se serà missió impossible.

Hermínia Sirvent

Lleida es vesteix de festa
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Festa per a totes
les edats per
Sant Anastasi

En el vessant tradicional, el
dissabte 12 se celebrarà la I
Mostra de Colles de Balls de
Bastons Ciutat de Lleida, amb
12 colles d’arreu de Catalun-

ya. Per al diumenge 13 s’ha
programat la trobada de gegants, la Festa de Moros i
Cristians, la Diada Castellera,
el concurs de colles sardanistes o el festival folklòric.
Quant a la música, tenim les
tres grans revetlles als Camps
Elisis amb els concerts de
Gossos, Mikel Erentxun, Fórmula V, Los Diablos, Obrint
Pas, La Caja de Pandora, Nena Daconte, Fangoria i Tremendos, entre d’altres. Fi-

Hermínia Sirvent

La Festa Major arriba de nou
a la ciutat del 9 al 13 de maig
amb un programa carregat de
propostes. El dia de Sant
Anastasi ens despertarem
amb els tocs de matinada. Tot
seguit hi haurà missa i processó, acompanyada de l’Ofrena
de Flors al patró, la ballada
de sardanes, la Batalla de
Flors, el concert de Festa Major, la cantada d’havaneres i
el castell de focs.

to&Fitipaldis actuarà el divendres 11 al Barris Nord.
Tampoc no faltarà el concert
de la Banda Musical de Lleida, el concert de sardanes i
música per a cobla amb la

L’emblemàtic drac de Lleida, Lo Marraco,
celebrarà aquest any el seu centenari
L’11a edició de la Festa de
Moros i Cristians tindrà enguany un bon grapat de novetats com ara l’estrena de
vestuari historicista de protocol i la nova posada en
escena de la batalla.

Estrena de vestits
historicistes a
l’onzena festa de
Moros i Cristians

El dia 13 de maig el bàndol
moro, sota la capitania d’Els
Musa, reconquerirà el castell
de Lleida a partir de les
21.00 h. Per primer cop, les
capitanies d’ambdós bàndols seran liderades per dones. Així, la membre de la
comparsa d’Els Musa, la
Saïda de Madina Larida
(Antònia Vila), lidera el bàndol moro, mentre que la
component d’Els Urgellencs,
la comtessa Arsenda de Cabrera (Mireia Puig), dirigeix
el bàndol cristià.
Hermínia Sirvent
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També serà la primera edició de la festa en la qual els
càrrecs de comparsa (barons i penons –cristians–,
xeics i alams –moros–) lluiran els nous vestits de protocol. La vestimenta pertany

Principal de la Bisbal. Fora
dels dies festius, hi ha l’homenatge a la nova cançó o el
concurs de música instrumental Sant Anastasi. S’oferiran
també 3 sessions de castells
de focs artificials (el 10, 12 i
13 de maig) integrats en el
Festival de Castells de Focs
Artificials de Lleida i el dissabte hi haurà el macrocorrefoc.

al fons propi del vestuari de
l'Associació de la Festa de
Moros i Cristians de Lleida,
que es va crear al 2006 amb
l’objectiu de disposar en propietat de vestits de caire historicista que siguin fidels a
l’època i recuperar part de
la història.
A més, hi haurà una nova
posada en escena de la batalla a la Seu Vella, a càrrec
de la companyia Alea Teatre
de Cervera. L’escenificació
de la batalla per a la conquesta del castell és el punt
fort de la festa. Al vespre,
al peu de la Seu Vella les
comparses participen d’un
espectacle de llum i so que
aquesta edició canvia
d’argumentari.
La festa s’iniciarà el 13 de
maig a les 11.00 h amb
l’entrada infantil, amb inici
al carrer Cavallers; a les
17.00 h les comparses es
concentraran a la Porta del
Lleó, i a les 21.00 h tindrà
lloc la batalla.
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L’Aplec del Caragol vol potenciar
la participació de tots els ciutadans
L’Aplec del Caragol assoleix enguany el
28è aniversari amb la voluntat de garantir
la integració del visitant a la festa. Del 18
al 20 de maig els Camps Elisis acolliran
la gran trobada ludicogastronòmica de
Catalunya, en què participaran 12.000
lleidatans que, organitzats en un centenar
de colles, menjaran 12 tones de caragols.

L’organització ha editat el fullet “Aplec
Sostenible” per conscienciar els collistes
sobre temes de sostenibilitat mediambiental i recollida selectiva (ús obligatori de
vaixella compostable, instal·lació de contenidors específics, etc.). L’Aplec oferirà
infinitat d’activitats com ara revetlles,
concerts, música, castellers i la colorista
cercavila de les colles per la ciutat del
diumenge 20 de maig.

Missatges

Una de les novetats d’enguany és el
tendal “Colla Lo Tast”, destinat als visitants
que no pertanyin a cap colla i que s’hagin
inscrit a la festa en qualitat de penyistes.
El tendal aplegarà el restaurant de l’aplec.
A més, Turisme de Lleida ha creat el
paquet turístic de l’Aplec, que inclou una
nit d’hotel, dos menús Aplec i l’uniforme
de penyista, entre d’altres.

SERVEI ESPECIAL D’AUTOBUSOS
Autobusos de Lleida habilitarà un servei especial nocturn fins als Camps
Elisis les nits de revetlla del 10, 11 i 12 de maig, de 23.00 a 1.00 h (cada
20 minuts) i de 1.00 a 4.30 h (cada mitja hora). L'itinerari de l'autobús nocturn
serà el següent: Camps Elisis, Bruc, Estació d'Autobusos 2, Catalunya 2,
Universitat, Hisenda, Ricard Viñes, Ensenyança, Auditori, Estació RENFE
1, Audiència, Plaça de la Pau i Camps Elisis.
Els vianants podran accedir al recinte firal per l’entrada als Camps Elisis de
la plaça Bores i la del carrer Santa Cecília. També s’hi podrà entrar des de
la passarel·la de l’Av. del Segre a l’Av. Tarradellas, on hi ha dos accessos
més. El darrer accés per a vianants és el que permet creuar el canal de
Seròs des de l’estacionament de l’Av. Tarradellas fins al recinte firal.

Sucs celebra del 12 al 15 de
maig la seva Festa Major homenatjant les persones de la
tercera edat, especialment
els més grans de 80 anys.
L’acte tindrà lloc el diumenge
13 a les 19.00 h, amb la participació de la coral Mans Unides Grup de Dones de Sucs.

de coca i del ball a càrrec de
l’orquestra Pàgina-6.

La festa s’iniciarà el dissabte
amb el nomenament de les
Pubilles 2007, que anirà
acompanyat de la menjada

L’endemà començarà amb
l’esmorzar de xocolata amb
coca al camp de futbol, que
serà l’escenari de la tirada de

Dels actes del diumenge 13
de maig, destaquen la tirada
de bitlles, la missa, la tradicional paellada al Vilot i un espectacle teatral a cura de la
companyia Gimenart.

Hermínia Sirvent

Sucs homenatjarà
les persones més
grans de 80 anys
Pubilles de Sucs en una imatge retrospectiva de la Festa Major.

petanca i del parc infantil Pitufilàndia. La jornada finalitzarà amb el ball a càrrec de
l’orquestra París La Nuit.
L’últim dia de la Festa Major
comença amb la inauguració

del nou foc del parc del Vilot
i l’esmorzar. A continuació
tindran lloc la missa a l’ermita
de l’embassament, divertides
cucanyes al camp de futbol i
la festa s’acabarà amb
l’orquestra El Cairo.
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Força participació
internacional a la
18a Fira de Titelles
La 18a Fira de Titelles de Lleida, que se celebrarà del 3 al
6 de maig, tindrà la participació de 31 companyies –11
d’estrangeres– que oferiran
un total de 69 actuacions. La
mostra es durà a terme a 24
espais de la ciutat, 9 dels
quals són tancats, i la resta
de les activitats es faran a
l’exterior en indrets com ara
els voltants del Teatre de
l'Escorxador, l’Auditori Municipal Enric Granados i els racons de l’Eix Comercial. La
inauguració tindrà lloc al Teatre de l’Escorxador amb

l’espectacle “Auto de los cuatro tiempos”, de la companyia
Nao d’amores Teatro.
Hermínia Sirvent

Els espectacles combinen el
món dels titelles amb d’altres
disciplines artístiques com la
dansa, els dibuixos animats,
el cinema o la cançó de protesta. Enguany les obres per
als més grans es concentraran a l'espai de l'Escorxador.
A més, la companyia holandesa Electric Circus Compagnie De Draak portarà un
autòmat que es passejarà
pels carrers de Lleida durant

els dies que duri la fira. Amb
motiu dels 18 anys de la Fira
de Titelles s’ha programat
l’espectacle especial “Aullidos”, que anirà a cura de Teatro Corsario. Entre les activi-

tats paral·leles destaquen la
7a Fira del Llibre de les Arts
Escèniques, la 4a Fira d’Artesans de Titelles i la mostra
de putxinel·lis als aparadors
de l’Eix Comercial.

Amb motiu de les festes, la
Paeria lliurarà les medalles i
les plaques amb què la ciutat
reconeix la tasca duta a terme
per persones i entitats de diferents àmbits. Enguany es lliurarà la medalla al mèrit cultural
a Francesc X. Ciuraneta, exbisbe de Lleida, i la medalla
de la ciutat a títol pòstum a
Simeó Miquel Peguera. Quant
a les plaques, seran per a la
FECOLL (mèrit cultural); IES

Escola del Treball de Lleida
(mèrit educatiu); al Col·legi del
Carme de Lleida, al Col·lectiu
d’Iniciatives Juvenils contra
l’atur (CJCA) i a la Promotora
Social Equip de Campaments
(PROSEC) (mèrit educatiu i
pedagògic); a la Llar de Jubilats de la Bordeta i a UNICEF
(a la solidaritat), i a San Miguel
(mèrit científic).
D’altra banda, les pubilles de
la Festa Major són Isabel Airós
(Cappont), Meritxell Farran
(Jaume I), Alba Cienfuegos
(Pius XII-Germanor), Jèssica
López (Ciutat Jardí), Thais Ribelles (Instituts-Sant Ignasi),
Amanda Nogué (Pla de Gualda), Jèssica Campayo (Mariola), M. Dolores Vera (Magraners), Aina Sans (Torres de
Sanui), Anna Martín (Partida
de Vallcalent), Sandra Rodríguez (Montserrat) i Montse
Aldana (Llar del Sord).

Joventut

Pubilles i medalles
de la ciutat

David de Val
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Gimcana de joves
pel Dia d’Europa
Lleida celebra el 9 de maig el Dia d’Europa amb l’acte institucional
de l’enlairament de la bandera de la UE i una gimcana educativa
i lúdica pel centre de Lleida en la qual participaran els joves
dels centres d’ensenyament de la ciutat. La Gimcana Destí
Europa, consisteix en una sèrie de proves relacionades amb
la Unió Europea, en què caldrà demostrar habilitat, coneixements,
dots de comunicació, etc. El centre guanyador aconseguirà un
premi de 1.000 euros per al viatge de final de batxillerat.

Per apuntar-se a la Gimcana Destí Europa 2007
Departament de Joventut:
Plaça Amics de Lleida, 3 — Tel. 973 22 28 22 / 973 22 28 77
E-mail: joventut@paeria.es — Web: www.paeria.es/joventut

