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LA CERCAVILA DELS GEGANTS I ELS CAPGROSSOS, UNA CITA CLÀSSICA QUE APLEGA GRANS I PETITS. © HERMÍNIA SIRVENT

Festa Major de Maig amb
una setmana plena d’actes
Destaquen els concerts, les visites guiades, els focs d’artifici,
el Parc de Somriures i les activitats esportives
Les Festes de Maig de Lleida se celebraran del 5 a l’11 de
cert de la seva gira “Intemperie” el divendres 20, a les 22.30
maig amb un programa carregat d’actes festius. Com a
h, a l’Auditori, que serà el colofó del programa oficial.
novetat hi haurà el Festival de Músiques des d’un balcó
–actuacions breus d’estils molt variats– i la Lleida Magical
El tret de sortida de les festes tindrà lloc el dijous, dia 5, a
Lan Party. Un any més, la música hi fa un paper important.
les 18.30 h, amb la tronada, la sortida del pregó, la presenAl concert ofert per Dani Martín el passat 29 d’abril, s’han
tació dels gegants xinesos i el seguici des de la canalització
d’afegir les actuacions de la cantant melòdica María Dolodel riu –enguany s’incorpora la Moixiganga–. El dia 6 hi haurà
res Pradera, amb el seu darrer treball “Homenaje; toda una
activitats esportives i festa infantil (18.00 h, parc de les
vida” (divendres 6, a les 22.30 h, a l’Auditori); el grup Pastora
Vies), el concert de la Banda Municipal de Lleida (18.45 h,
(dia 6, a les 22.30 h, al Pavelló Nou dels Camps Elisis); Fanplaça Paeria), el ball folklòric amb la Casa d’Andalusia i la
goria (dissabte 7, a les 1.15 h, als Camps Elisis); el grup Los
Casa d’Aragó (20.00 h, plaça de Sant Joan) i la Nit de ConSírex (diumenge 8, a les 20.00 h, al
certs (22.30 h, Camps Elisis).
Pavelló 3 dels Camps Elisis); Sergio
El Festival de Músiques
Dalma (dimarts 10, a les 21.00 h, a La
al dissabte 7 s’ha programat el
des d’un balcó, la Lan Party Per
Llotja), i el grup Manel (dimarts 10, a
Festival Planeta Bateria (12.00 h, plaça
i el vermut a preus
les 00.45, als Camps Elisis). El cantaude Sant Joan), el vermut popular de
tor Luis Eduardo Aute oferirà un conFesta Major (12.30 h, Casal Ocell Nepopulars, les novetats
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LA BATALLA DE FLORS TINDRÀ LLOC EL DIA DE SANT ANASTASI. A LA DRETA, EL CARTELL DE LA FESTA, OBRA DE JOAQUIM UREÑA © H. SIRVENT/J. UREÑA

El dilluns 9 tindrà lloc el Festival de Músiques des d’un balcó
gre), el ball folklòric amb la Casa de Extremadura i el Centro
(19.00 h, plaça de la Paeria) i els concerts als Camps Elisis
Galego (19.00 h, plaça de Ricard Viñes), el XXVII Festival
a les 22.00 h. El dimarts 10 destaca el Flip-Flop (19.00 h,
Folklòric Internacional de Lleida (19.00 h, plaça de Sant
plaça de Sant Joan) i la Revetlla i la Nit Festinoval als Camps
Joan), el Gran Correfoc des de Governador Montcada fins
Elisis, a les 23.00 h.
a la Banqueta (21.00 h) i la Gran Revetlla dels Camps Elisis (23.00 h). Del
Actuacions de María
El dia de Sant Anastasi ens despertadiumenge 8 cal destacar la XXVIII TroDolores Pradera, Los
rem a les 8.00 h amb els tocs de mabada i Cercavila de Gegants (11.30 h,
plaça de Blas Infante); el 63è Concurs
Sírex, Sergio Dalma, Aute, tinades. Més tard hi haurà l’ofici sola processó (a partir de migdia)
Nacional de Colles Sardanistes
Manel, Fangoria i Pastora lemne,
(12.00 h, aparcament de l’Auditori); la
i l’ofrena floral al patró. A la tarda,
Diada Castellera, amb la Colla Vella
exhibició de cotxes clàssics (17.30 h,
dels Xiquets de Valls, els Xiquets de Reus i els Castellers de
rambla de Ferran), la Batalla de Flors (18.00 h, rambla de
Lleida (12.15 h, plaça de la Paeria); el concert de cants
Ferran), el concert i ball de Festa Major (18.00, Camps Elisis)
gregorians i polifonies derivades (18.30 h, Seu Vella), i la Nit
i la XXVII Cantada d’Havaneres (19.30 h, plaça de Sant Joan),
dels Grups de Lleida als Camps Elisis (21.00 h).
amb els grups Boira, Barca de Mitjana i Peix Fregit.

Les ambaixadores
festives de la ciutat
En el marc de l’acte oficial de la Festa Major de Maig, que
tindrà lloc a les 20.00 h al Saló de Sessions del Palau de la
Paeria el divendres 6 de maig, es farà la proclamació de
les pubilles, que representen els barris i l’Horta de Lleida.
Les pubilles participaran en els principals actes oficials de
les Festes de Sant Anastasi, com ara la processó i l’ofrena
floral al patró o les visites a les llars de la gent gran.
Les ambaixadores festives de la ciutat són Lídia Pérez (AV
Templers-Escorxador), Ainhoa Miró (AV Partida Caparrella), Vanessa Puca (AV Balàfia), Íngrid Terrats (AV Marimunt), Claudia Jiménez (AV Universitat-Zona Alta), Alejandra Pino (AV Secà de Sant Pere), Laura Gutiérrez (AV
Cappont), Cristina Sans (AV Torres de Sanui), Vanessa
Escarp (AV Montserrat) i Ariadna Melé (AV Pla de Gualda).
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Sandro Rosell
serà el pregoner
El president del Futbol Club Barcelona, Sandro
Rosell, serà el pregoner de les Festes de Maig de
Lleida. Rosell pronunciarà el discurs d’inici de les
festes en l’acte oficial que tindrà lloc al Palau de
la Paeria el divendres 6 de maig, a partir de les
20.00 h. Sandro Rosell i Feliu és des de l’1 de juliol
de 2010 el 39è president del Futbol Club Barcelona.
Empresari de màrqueting, és diplomat en ciències
empresarials i MBA per Esade. És propietari de
l’empresa Bous Sports Marketing, SL. Va ser vicepresident del Barça entre els anys 2003 i 2005.

SANDRO ROSELL I EL PAER EN CAP EN UN ACTE A LLEIDA L’ANY 2010. © H.S.

D’altra banda, hi haurà castell de focs al marge esquerre
Com a novetat, la Federació d’Hostaleria de Lleida impulsa
del riu Segre el divendres 6 i el dimecres 11, a les 22.00 h.
un atractiu gastronòmic extra, que consisteix en un vermut
També s’han programat visites guiades al castell de Gara preus popular el diumenge 8 i el dimecres 11. Un total de
deny, la Suda, l’Arborètum, el Parc Científic i Tecnològic i el
25 establiments lleidatans oferiran als seus propis locals
Museu de Lleida. Els més menuts podran gaudir del Parc
un refresc i una tapa pel preu de 3 euros. Aquesta iniciativa
dels Somriures als Camps Elisis, amb
se suma a la d’instal·lar un nou espai als
jocs, circ, teatre i múltiples activitats,
Elisis que oferirà cada dia servei de
Servei especial de busos Camps
i els infants de les escoles bressol i
bar i actuacions musicals.
als Camps Elisis les nits
les ludoteques municipals tenen
l’oportunitat de viatjar amb el Carride revetlla del dissabte 7 Les nits de revetlla del dissabte 7 i el
let de la Festa Major.
dimarts 10 hi haurà un servei especial
i el dimarts 10
d’autobusos de les 23.00 a la 1.00 h
En esports, la programació inclou el
(cada 20 minuts) i de la 1.00 a les
torneig d’handbol platja, partides d’escacs, el campionat
4.30 h (cada 30 minuts). L’itinerari del servei serà Camps
provincial de patinatge artístic, el torneig de golf Ciutat de
Elisis, Bruc, Estació d’autobusos 2, Catalunya 2, Universitat,
Lleida, tirada de tir olímpic, concurs d’hípica de salt
Hisenda, Ricard Viñes, Ensenyança, Auditori, Estació de
d’obstacles, concurs de pesca, etc.
Renfe 1, Audiència, Plaça de la Pau i Camps Elisis.

Lliurament de medalles i plaques de la Paeria

L’ESBART DANSAIRE SÍCORIS REBRÀ LA PLACA DE LA PAERIA. © ESBART SÍCORIS

La Paeria atorga enguany la medalla d’or a Manuel
Lorite Galera (mèrit esportiu) i a Josep Prenafeta
Gavaldà (mèrit artístic). Els distingits amb la placa
de la Paeria són Actel i IRTA (mèrit científic i investigador); Llar Municipal de Jubilats de Sucs,
Església Evangèlica Adventista del Setè Dia, Associació de Diabètics de Catalunya a Lleida, Hospitalitat de la Mare de Déu de Lourdes de Lleida
i Parròquia de la Mare de Déu de Montserrat de
Lleida (mèrit a la solidaritat); Comunitat de Pares
Mercedaris-Parròquia Mare de Déu de la Mercè,
Centre de Titelles de Lleida, El Sidral Companyia
de Teatre, Ràdio Popular de Lleida-COPE Lleida,
Esbart Dansaire Sícoris, Orfeó Lleidatà i Joieria
Lavaquial (mèrit cultural); instituts Caparrella,
Manuel de Montsuar i Màrius Torres i Escola Creu
del Batlle (mèrit educatiu i pedagògic), i Club Nàutic de Lleida, Penya Barcelonista de Lleida i Província i Unió Esportiva Bordeta (mèrit esportiu).
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Cap de setmana de
Moros i Cristians
La Festa de Moros i Cristians de Lleida, l’única
d’aquest tipus que se celebra a Catalunya, tindrà
lloc els dies 14 i 15 de maig. La trobada festiva
s’iniciarà el dissabte amb un esmorzar medieval a
la plaça de Sant Joan (11.00 h). A les 17.00 h, es
farà un assaig infantil i un berenar també a la plaça
de Sant Joan que donarà pas a les 19.00 h a la
recreació de les ambaixades a la plaça de la Paeria.
La festa gran serà el diumenge 15 a partir de
migdia amb l’entrada infantil pels carrers del centre
històric i el concurs de bandes que finalitzarà a la
plaça de Sant Joan. A la tarda, les comparses se
citaran a la Porta del Lleó de la Seu Vella per iniciar,
a partir de les 18.00 h, l’entrada a la ciutat amb
una gran desfilada de gala, que finalitzarà a la
rambla de Ferran. A les 21.30 h, les muralles de la
plaça de la Sardana de la Seu Vella seran l’escenari
dels parlaments del capità cristià, Bernat I (senyor
d’Anglesola) i del Caid de Madina Larida Soleyman
ibn Hud. Els parlaments donaran pas a la batalla
entre moros i cristians que, en aquesta ocasió,
portarà la victòria al bàndol de la mitja lluna.

ESPECTACLE, COLOR I EXOTISME A LA GRAN DESFILADA DE GALA. © H. SIRVENT

La batalla entre els dos bàndols
tindrà lloc el diumenge 15 de maig,
a partir de les 21.30 h, a les muralles
de la plaça de la Sardana de la Seu

Gastronomia i festa a l’Aplec del Caragol
Els Camps Elisis acolliran del 27 al 29 de maig el
XXXII Aplec del Caragol, amb l’objectiu d’arribar
als 250.000 visitants. Al voltant de la gastronomia,
l’Aplec serà el marc d'un extens programa
d'activitats on no hi faltaran els espectacles, la
música de les xarangues, les revetlles, les exhibicions de dansa i de castellers, tota mena de
divertits concursos, etc. Tot això de caràcter
gratuït i obert al públic en general. Entre tots
els actes previstos destaca la cercavila colorista
i divertida de les penyes que recorre la ciutat
diumenge al matí.
D’altra banda, la Federació de Colles de l’Aplec
del Caragol instal·la una carpa que, sota el nom
de Colla “Lo Tast”, aglutina els visitants que s’hagin
inscrit a la festa en qualitat de collistes de manera
que tothom que ho desitja pot integrar-se a la
festa i convertir-se en un visitant més.

LA GRAN CITA GASTRONÒMICA TANCA UN MAIG CARREGAT DE FESTES. © H. S..

Vinculada amb la festa, del 23 al 26 de maig se
celebra la Setmana Cultural de l’Aplec, amb una
oferta que inclou el pregó, teatre, havaneres i
espectacles lúdics.

