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Hermínia Sirvent

Les Festes de Tardor arriben amb
un programa carregat d’activitats

Tradició, cultura i música són
l'eix conductor de les Festes
de la Tardor Lleida 2007 que
tindran lloc del 28 al 30 de
setembre amb l’objectiu prioritari d’impulsar la participació
cívica i la convivència dels
ciutadans i dels visitants. Entre els actes multitudinaris
destaca la IX Gran Nit de Foc
que tindrà lloc el 29 a partir
de les 19.00 h a l’avinguda
de Blondel, amb la plantada
de bèsties, seguida de la VI
Atabalada Infernal i la V Atabalada Popular que anuncia
l’arribada de la gran nit de foc
(a les 21.00 h), amb la participació dels Marraquets de
Lleida, la Fil·loxera i les Filloxeretes de Sant Sadurní
d’Anoia, La Puput d’Alcarràs
i el Griu d’Artesa de Lleida.
Al IV Festival de Música de
Bandes hi participaran les
bandes de música de Lleida,
Fraga, Verge de la Serra de

Dos pájaros de un tiro

Les activitats tradicionals —danses, castellers, bestiari, foc— es combinaran amb les revetlles i altres propostes lúdiques i culturals.

El dia 23, un gran aperitiu de les festes: Serrat i Sabina en directe a Lleida.

Montblanc, Roquetes Nou
Barris de Barcelona i l’Agrupació Musical de Cerdanyola
del Vallès. Les Revetlles de
la Rambla Ferran tindran lloc
les nits del 28 i 29; la Jornada

Castellera, el dia 30, en què
participaran els Castellers de
Lleida, els Capgrossos de
Mataró i la Colla Vella dels
Xiquets de Valls. El XVII Festival de Dansa Tradicional

Els concerts de les revetlles de la Rambla
Ferran del divendres dia 28 i el dissabte
29, dos dels actes més esperats

dels Països Catalans (dia 29)
tindrà l’actuació de l’Esbart
Dansaire Egarenc, l’Esbart
Dansaire Ciutat Comtal de
Barcelona i l’Esbart Lleidatà
de Dansaires del Centre Cultural de Lleida. Les formacions l’Empordanet i Boira actuaran a la Cantada d’Havaneres
(dia 30). A més, el dia 29 hi
ha programat el VII Concurs
Popular de Grallers. Les festes clouran amb el Castell de
focs artificials (dia 30, a les
22.00 h), amb la pirotècnia
Zaragozana.
Per als infants, les tradicionals
Firetes seran als Camps Elisis
del 15 de setembre al 14
d’octubre.
Finalment, Joaquín Sabina i
Joan Manuel Serrat actuaran
el 23 de setembre al Turó de
Gardeny a les 20.30 h presentant la seva nova gira Dos
pájaros de un tiro.

