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Un mes de maig farcit d’actes festius a Lleida
• La Batalla de Flors, les revetlles musicals i els focs artificials, activitats que aplegaran més gent

Les Festes de Sant Anastasi tindran lloc del 5 a l’11 de maig amb un protagonisme destacat dels actes populars i tradicionals. © Hermínia Sirvent

La ciutat de Lleida celebra del 5 a l’11 de
maig les Festes de Maig en honor a Sant
Anastasi amb un ampli programa carregat
d’activitats. Destaca l’espectacular processó i ofrena floral al patró i la Batalla de Flors,
que se celebren el dia 11 de maig al matí
i a la tarda, respectivament. Per la rambla

de Ferran desfilen nombroses carrosses,
els ocupants de les quals combaten amb el
públic amb confeti i serpentines. A més, al
Teatre de La Llotja es representa del 5 al 8
de maig el famós musical “Mamma Mia!” i a
l’Auditori actua el grup Blaumut i al Pavelló
3 dels Camps Elisis, Sopa de Cabra.

La presència constant de l’emblemàtic
drac de la ciutat, Lo Marraco, i de la parella
de gegants més antics de Catalunya, Marc
Antoni i Cleòpatra (construïts el 1840) és un
altre dels atractius d’unes festes que també
destaquen per la celebració de la diada castellera, el correfoc, el concurs de sardanes,
les diferents actuacions de dansa i música
–hi haurà revetlles musicals als Camps Elisis
les nits del 7 i 10 de maig–, el Ball de Gegants, el Parc dels Somriures per als infants i
les nombroses cites esportives.

Del
programa
destaquen el
musical ‘Mamma
Mia!’ a La Llotja i el
concert de Blaumut
a l’Auditori

La Festa Major s’acomiada tal
com comença, és a dir, amb un
esplèndid castell de focs artificials al marge esquerre del riu
Segre.

D’altra banda, les firetes obriran
del 29 d’abril al 22 de maig al recinte de la zona d’expansió de Copa d’Or.
El 13 de maig tindrà lloc el Dia del Nen i hi
haurà ofertes de 2x1.

L’espectacle ‘Mamma mia!’, setze anys en cartell a 440 ciutats del món, arriba a Lleida. © La Llotja
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Medalles i plaques
Durant la pròxima Festa Major rebran
la medalla de la Paeria Abel Martínez –a
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Malgrat el nom, la Batalla de Flors és un acte ple d’alegria i diversió. © H. S.

títol pòstum– i Lluís Rodríguez (mèrit
educatiu o pedagògic); Ramon Aresté i
Enric Duch en nom de tots els presidents
del CE Lleida Llista Blava (esportiu);
Enric Llaberia –a títol pòstum– (cultural
o artístic), i Manuel López, el pare
Joan Suñol i mossèn Joan Mora (a la solidaritat).
També es lliurarà la placa de la Paeria a
l’Escola Sant Josep de Calassanç, la Xarxa
d’Escoles Bressol Municipals de Lleida i
l’Institut Joan Oró (mèrit pedagògic); el
Club Bàsquet Pardinyes, el Club Natació
Lleida i la Unió Esportiva Balàfia (esportiu); la Impremta Sol (cultural o artístic), i
l’Associació Anti-Sida de Lleida i l’Associació AREMI (a la solidaritat).
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Vint-i-cinc companyies han actuat a la Fira de Titelles. © Centre Titelles

tacle “El petit piano”, amb la col·laboració
La Fira de Titelles recorda Granados
de LleidArt Ensemble . La Fira ha tingut
La Fira de Teatre de Titelles de Lleida
enguany 19 estrenes, de les quals 8 són inarriba a la 27a edició plenament consoliauguracions absolutes; 5 ho són a la Peníndada com un referent nacional i internacisula, i 6, a Catalunya. La mostra també
onal en aquest gènere. S’ha celebrat
ha organitzat diferents activitats
del 29 d’abril a l’1 de maig, amb
culturals, entre les quals desla participació de 25 compaEstrena de
taquen la Fira del Llibre de
nyies –8 són estrangeres,
les Arts Escèniques, les fi8 provenen de l’Estat i 9
l’espectacle “El petit
res d’artesans, exposicions
són catalanes– que han
piano”, que apropa
i jornades tècniques per
ofert 74 actuacions diverla vida de l’Il·lustre
convertir Lleida en un punt
ses als carrers, les places i
compositor
de trobada entre companyiels equipaments de la ciues i programadors. Enguany,
tat i la presència de més de
com a novetat, dins dels Premis
300 professionals. Com a novetat
Drac d’Or s’ha creat el Premi al millor esd’aquesta edició el Centre de Titelles de
pectacle infantil/familiar per reconèixer les
Lleida, que compleix 30 anys, ha recordat
obres en aquest àmbit. •••
Enric Granados amb l’estrena de l’espec-

Aplec del Caragol i Moros i Cristians
La 37a edició de l’Aplec del Caragol de
Lleida tindrà lloc del 20 al 22 de maig al
recinte dels Camps Elisis. La cita gaudeix
d’un extens programa d’activitats per a
tots els gustos, amb revetlles, concerts,
música, castellers, exhibicions de dansa,
concursos, etc. La vitalitat de les penyes
es fa palesa diumenge al matí durant la
cercavila que recorre la ciutat. Totes les
persones que vulguin sentir-se com un
collista més poden fer-ho per mitjà de la
Colla Forasters i adquirir el pack del visitant. A més, els visitants tenen a la seva
disposició el restaurant de l’Aplec.
Moros i Cristians
La Festa de Moros i Cristians de Lleida
tindrà lloc el 14 i 15 de maig. La jornada
gran serà el diumenge a partir de migdia

Cercavila de l’Aplec del Caragol (esquerra) i desfilada de Moros i Cristians. © J. Escudé / M I C

amb l’entrada infantil a la plaça de Sant
Joan i la presentació de bandes de música.
A les 18.30 h, a la Porta del Lleó de la Seu
Vella, s’iniciarà l’entrada de gala. A les 21.30
h, les muralles del pont llevadís de la Seu

Vella seran l’escenari dels parlaments dels
capitans d’ambdós bàndols, que donaran
pas a la batalla entre moros i cristians que,
aquesta vegada, portarà la victòria al bàndol cristià. •••
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