Setembre de 2014 • Festes

Unes Festes de la Tardor plenes d’actes

• Celebrades del 26 al 29 de setembre amb més de 200 activitats de caire popular

E

ls lleidatans i les lleidatanes han
pogut gaudir del 26 al 29 de
setembre de nombroses activitats lúdiques amb motiu de les Festes de la Tardor. El Centre Històric
ha tingut un protagonisme especial
atès que ha allotjat bona part dels
més de 200 actes que integren el
programa d’aquest any.

El protagonisme del Centre
Històric i el trasllat de les
revetlles a la plaça de la
Sardana, novetats
Una altra de les novetats és un Piromusical sobre el riu Segre, que
s’ha pogut veure des del Pont Vell,
l’avingunda de Blondel i el Parc de la
Canalització. A més, les revetlles musicals han tingut lloc a la plaça de la Sardana de la Seu Vella i les Firetes han
canviat d’emplaçament i s’han situat
passat el Pont de Príncep de Viana.

El Mag Lari ha estat el pregoner
oficial i l’il·lustrador i grafista Josep
Maria Cazares és l’autor del cartell.
Pel que fa als caps de cartell de
les actuacions musicals, destaca la
presència de Lax’n Busto, La Pegatina, El Petit de Cal Eril, Lluís Ribalta i
Oques Grasses.
D’altres actes destacats han estat la
Diada Castellera; el Festival de Bandes;
els concerts de música clàssica del cicle Concòrdia; la desfilada de tots els
elements de cultura popular presidits
per Lo Marraco, els gegants i els capgrossos; el Ball de Festa Major; l’Aplec
de la Sardana; el Festival de Dansa
Tradicional dels Països Catalans; la
Recreació de les Noces Reials de Ramon Berenguer IV i Peronella d’Aragó,
o la Gran Nit del Foc amb els diables.
Dins de la programació, també cal fer
esment del 3r Intercanvi cultural, la
cursa atlètica de Sant Miquel i la Dual
Fighter pel carrer Cavallers. •••
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