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Bona música per les Festes de Maig
• Els Pets, Pegasus, The Excitements i els Amics de les Arts, protagonistes de la festa
Lleida celebra del 8 al 12 de maig
les Festes de Maig en honor a Sant
Anastasi, amb un ampli programa
farcit d’activitats. Com cada any, les
Festes de Maig vénen carregades de
bona música per gaudir-ne en directe. Els Pets, Pegasus, The Excitements
i els Amics de les Arts són alguns dels
noms més destacats del programa
festiu. Els Camps Elisis acolliran des
del pop-rock d’Izal o el rhythm’n’blues
i soul de The Excitements a la música
més festiva i popular dels Pets i la Pegatina. Aquesta àmplia i diversa oferta
musical convertirà els Camps Elisis en
el punt neuràlgic de la festa. L’Auditori
acollirà dues grans actuacions com
les de Pegasus, llegendari grup musical, i els Amics de les Arts.
Entre l’ampli programa d’activitats
populars, destaca l’ofrena floral a
Sant Anastasi, els seguicis populars,
la diada castellera, la Batalla de Flors,

La Batalla de Flors aplega nombrós públic a la Rambla de Ferran. © H. Sirvent

La Batalla de Flors, el
correfoc, els gegants i els
focs artificials atreuen
nombrós públic

el correfoc, el concurs de sardanes, les
diferents actuacions de dansa i música per diversos espais de la ciutat o el
Ball de Gegants. La festa s’acomiada
amb un esplèndid castell de focs artificials. •••

La Feria de Abril enceta el maig festiu
• La Fira del Cavall de pura raça espanyola ha estat un dels actes més destacats
La 10a edició de la Feria de Abril de
Lleida s’ha desenvolupat del 30 d’abril
al 4 de maig als pavellons 2 i 3 de Fira
de Lleida als Camps Elisis amb un gran
èxit d’assistència, uns 60.000 visitants.
La Casa de Andalucía de Lleida ha
programat un any més cinc dies plens
d’activitats, que han inclòs la II Fira del
Cavall de pura raça espanyola.
La festa es va iniciar el 30 d’abril
amb l’encesa dels llums de la portalada i el pregó. L’1 de maig va tenir lloc
lloc la colorista i festiva cercavila que
va recórrer els ponts Vell i de Príncep
de Viana i alguns carrers de la ciutat,
amb música i ball de sevillanes i amb
la presència d’un nombrós grups de
cavallistes i carruatges de cavalls.
Nombrós públic va assistir a la missa
rociera i, en acabar, al dinar de germanor. La programació de la festa va
incloure també espectacles, música i
ball i el 6è concurs de sevillanes. Tam-

Uns 60.000 visitants han
assistit a la celebració, que
ha inclòs activitats culturals,
de lleure i gastronòmiques

bé hi ha hagut actuacions de copla
espanyola i de l’escola de ball i els dos
coros rocieros de la Casa de Andalucía, entre d’altres grups. A més, s’han
pogut tastar productes gastronòmics
andalusos. •••

L’encesa de llums va donar inici a cinc dies de festa. © H. Sirvent

Ajuntament de Lleida • La Paeria

19

