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IMATGE CORRESPONENT
ALS ACTES DE LA DIADA
CELEBRATS L’ANY 2010 A
LA SEU VELLA. © PAERIA

Lleida celebra la Diada Nacional de
Catalunya amb diferents actes culturals
L’Onze de Setembre se celebrarà
a Lleida amb diferents actes organitzats per la Paeria i altres entitats de Lleida. El 6 de setembre, a
les 19 h, hi haurà al Palau de la Paeria la conferència “La Nació, un projecte en construcció”, a càrrec de
Josep Lluís Carod Rovira, exvicepresident de la Generalitat.

Del 6 al 9 de setembre, al matí, es
lliuraran senyeres als centres cívics
dels barris, a l’IMAC i a la Paeria. El
dia 10 es farà la Commemoració de
la Festa Nacional de Catalunya a la
Seu Vella a càrrec de la Generalitat,
presidida pel conseller d’Interior,
Felip Puig (19 h) i una ballada de
sardanes amb la Cobla Municipal

de Lleida a la plaça de La Llotja
(20.15 h). El dia 11 hi haurà l’ofrena
floral a la Seu Vella de les entitats
cíviques (de 9 a 12 h), l’ofrena institucional de l’Ajuntament amb un
pregó a càrrec de Roberto Fernández, rector de la UdL (12 h), i un
concert de la Banda Municipal de
Lleida a la plaça de la Paeria (19 h).

FIRES

Sant Miquel oferirà més de 50 activitats
La 57a edició de la Fira de Sant Miquel i la 26a
d’Eurofruit obriran les portes del 29 de setembre
al 2 d’octubre a Lleida amb la previsió de superar
els 340 expositors i de ser el marc de més de 50
activitats paral·leles entre congressos, jornades,
reunions professionals, exposicions, premis, demostracions i tasts de productes de la terra.
Sant Miquel i Eurofruit s’han consolidat com una
gran manifestació agrària professional d’àmbit
internacional —una de les més importants de les
que se celebren a l’Estat— i alhora com una gran
trobada popular que aplega milers de visitants de
Lleida i d’altres indrets de l’Estat i de l’estranger.
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Els carrers
de Lleida
s’omplen de
festa a la
tardor

EL SEGUICI POPULAR, LES REVETLLES I ELS FOCS ARTIFICIALS, PROTAGONISTES DE LA FESTA. © H.S.

Actes festius per a tots els públics formen el programa de les Festes de la Tardor, que se celebraran
del 28 de setembre al 2 d’octubre. Cal fer un esment
especial al seguici popular del dijous 29 i al Certamen
Literari de l’Acadèmia Mariana del diumenge 2
d’octubre. La música hi té un paper important amb
les revetlles als Camps Elisis dels dies 28 i 30 de
setembre i 1 d’octubre; la cantada d’havaneres (dia
29); els diversos concerts de música clàssica del
cicle “Concordia”, i el Fem Banda, el festival de

música per a banda (dies 30 de setembre i 2
d’octubre). Entre d’altres actes més destacats de
la cita festiva podem citar el Ball de Festa Major
(dia 30), el Festival de Dansa Tradicional dels Països
Catalans (dia 1), la recreació de les noces reials de
Ramon Berenguer IV i Peronella d’Aragó (dies 1 i 2),
la Gran Nit de Foc (dia 1) i la Diada Castellera, amb
els Capgrossos de Mataró, la Jova dels Xiquets de
Valls i els Castellers de Lleida (dia 2). La festa
finalitzarà amb el castell de focs artificials.

