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Les Nits d’Estiu arriben a tots els barris

• E s faran 130 activitats repartides en 30 espais públics i equipaments

ponent social. Enguany, la
programació és especialment participativa, atès
que ha comptat amb la
col•laboració del moviment
associatiu per potenciar les
tradicions de cada barri i
donar-ne difusió. El 90% de
les activitats són gratuïtes
i la majoria es desenvoluparan en escenaris a l’aire
lliure dels barris de la ciutat.

La plaça de La Llotja serà l’escenari de diferents espectacles de qualitat. © H. Sirvent

La incorporació d’escenaris nous i els concerts de dissabte a la
tarda al jardí botànic l’Arborètum, les novetats principals
Les Nits d’Estiu del 2013
a Lleida consten de 130
activitats repartides en 30
espais públics i equipaments de la ciutat. Enguany
incorporen nous escenaris
i localitzacions, amb major
presència als diferents barris, i propostes noves com
els concerts que tindran
lloc els dissabtes a la tarda
al jardí botànic l’Arborètum.

d’activitats lúdiques i culturals, que va començar l’1
de juny i es desenvoluparà
fins al 28 de setembre. Les
Nits d’Estiu tenen l’objectiu

d’oferir cultura i lleure de
qualitat als ciutadans i les
ciutadanes de Lleida també en període vacacional i
tenen així mateix un com-

En l’àmbit musical, destaquen els concerts de la
Banda Municipal de Lleida,
la Ilerband, la Nit de Llotja
gospel, el concert de música barroca, la Nit Sonora,
la Festa de la Música, un
concert de l’Escolania de
Montserrat, el cicle “Concòrdia: Música de Pau” i el
prestigiós concurs internacional de piano Ricard Viñes o els concerts del curs
d’estiu (piano, corda i vent).
Música a l’Arborètum
Les actuacions musicals
tindran lloc a l’Arborètum,
l’Auditori Municipal Enric
Granados, el Cafè del Teatre
de l’Escorxador, l’Eix Co-

El programa aposta pels
grups lleidatans i per donar difusió a les tradicions
culturals dels diferents barris de Lleida i inclou música, teatre, dansa, cinema,
ciència, natura, patrimoni,
cultura popular, museus,
activitats infantils i descobriment de la ciutat.
L’Ajuntament de Lleida coordina el programa
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L’Escolania de Montserrat va actuar en el marc incomparable de la Seu Vella. © H. Sirvent
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L’Arborètum tindrà un protagonisme especial amb l’organització de visites i la celebració d’actes musicals. © S. C.

mercial, la plaça de La Llotja, la plaça Ricard Viñes i el
turó de la Seu Vella.
Pel que fa als espectacles,
hi haurà representacions
de màgia, dansa i teatre a
diferents espais de la ciutat com ara les places de La
Llotja, Ricard Viñes i de les
Magnòlies o al Parc de les
Vies, amb companyies con
Xip Xap, Sac Espectacles,
La Remoreu, La Cremallera,
Encara Farem Salat, Talia
Teatre, Mags Lleida, Campi
qui Pugui i El Sidral.
Els nens i les nenes disposaran d’una programació
específica, amb espectacles
infantils que tindran lloc els
vespres del mes de juliol a
diferents places de la ciutat.
A aquestes representacions
s’hi afegeix “El País del Banyetes”, que ofereix teatre,
música, contes i animació
les tardes a l’amfiteatre dels
Camps Elisis.

Aposta pels grups
lleidatans i per
donar difusió a les
tradicions culturals
de les diferents
zones de la ciutat
Visites guiades i tallers
a museus (CaixaForum,
La Canadiense, La Panera,
Roda-Roda, Museu de Lleida i Pous de Gel), ballades
de sardanes i cinema (amb
les nits a la fresca a l’Horta,
en concret a la partida
de Rufea) complementen
l’activitat cultural.
Natura i ciència
Les Nits d’Estiu inclouen
també activitats de natura amb el programa “Natura als parcs”, un conjunt
de sessions especialment
adreçades al públic familiar
amb tallers i jocs a diferents

Imatge d’una actuació al barri de Magraners. © H. Sirvent

parcs de Lleida com els
Camps Elisis, el de les Vies,
el de Santa Cecília, el de
l’Aigua, la Mitjana, els Jardins Ernest Lluch i les places del Joc de la Bola i Sant
Pere.
Des del punt de vista de
les activitats relacionades
amb la ciència, es faran tallers d’observació astronòmica a la passarel•la de

Cappont (dia 3 de juliol) i
camps de treball tecnològic
i de cooperació internacional al Parc Científic de Gardeny.
Les Nits inclouen, com ja
és tradició, visites guiades
als principals monuments
i equipaments de la ciutat
com ara la Seu Vella, el Castell del Rei-la Suda o el castell templer de Gardeny. •••
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