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11.00 h la festa comença amb música

•

i alegria. Els gegants, els capgrossos,
els cavallets i el Marraco començaran a
ambientar la ciutat amb una CERCAVILA
festiva per tot l'eix comercial.
Per a aquesta ocasió, s'hi incorporen 10
capgrossos fets de nou en nou, quatre
dels nostres cavallets que són cópia
•
exacta dels antics originals.
Lleida augmenta així el seu particular patrimoni
popular que s'afegeix als dotze gegants que ja
són tradicionals a les nostres festes

•

•

11.00 h a la sala d'exposicions de la
plaça de St. Joan INAUGURACIO DE
LA MOSTRA DE COMICS I
IL.LUSTRACIONS de joves artistes de
la ciutat italiana de Ferrara, titulada
"Ferrara e Nuvole".

•

18.00 h a la plaça de Sant Joan VII
FESTIVAL DE DANSA DELS PAISOS
CATALANS. Una trobada d'alt nivell amb
tres dels grups de dansa tradicional de
més prestigi: l'Esbart Dansaire de
Tarragona, l'Esbart Dansaire Joventut de
Perpinyà, i l'Esbart de Dansaires del
Centre Cultural Lleidatà. El color s'uneix
amb la música i la tradició dels passos
i tonades del nostre repertori més
ancestral. Lorganització anirà a càrrec
del Centre Lleidatà de Dansaires.

•

18.00 h a la rambla d'Aragó PLANTADA
DE BÈSTIES arribades d'arreu de

tambors i alabarders d'Il Codeo Stórico
del Palio di Ferrara fins a l'estand
d'aquesta ciutat italiana instal.lat a la
Fira de Sant Miguel.

21.00 h a la rambla d'Aragó. GRAN NIT
DE BESTIARI I FOC. Els diferents grups
de diables de Lleida ciutat conjuntament
amb una bona representació del Bestiari
de Catalunya faran un majestuós
espectacle de Hum i de foc.Tots hi
podem participar: com a espectadors o
seguint el correfoc.Recordeu que en
l'espectacle de foc cauen espurnes. Cal
que porteu roba de cotó o de texà. Al
cap Iligueu-vos un mocador o un barret
d'ala ampla: als peus dueu sabates
esportives o calçat consistent, amb els
cordons ben 'liges. Feu cas del servei
d'organització.

•

19.00 h a la plaça de la Paeria
CONCERT, a càrrec de l'Orquestrina
Romagnola de Ferrara.

20.00 h a la plaça de sant Joan,
DANSES I RONDALLES ARAGONESES
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d'aquest col.lectiu d'art Ileidatà. Durant
tot el dia als porxos de la Paeria.
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•
Un dia per als artistes de Lleida que
exposaran les seues obres als porxos de
la Paeria.

•

11.30 h a l'eix comercial,
RECORREGUT del Palio de Ferrara.
Exhibició i parada final a la plaga de
St. Joan.

8.00 h per diferents carrers de la ciutat.
TOC DE MATINADA. Les colles de
grallers que han arribat a la ciutat, per
Ia 2a Trobada despertaran els Ileidatans
al so de la gralla. Cal estar ben

G014desperts que el dia és llarg i la Festa
de Tardor continua amb unes hores
plenes de possibilitats.

PONENT. Darrera

oportunitat de veure la producció

PONENT.

23.00 h a la rambla de Ferran
REVETLLA POPULAR. Lorquestra Nueva
Etapa obrirà el ball amb ritmes melòdics
i ballables perquè tothom pugui moure's
al compàs de conegudes cançons.
Quan el cos dels més grans ja no
aguanti, la nit deixa pas a ritmes per
als més joves i roquers. Sopa de Cabra
posa el contrapunt amb un concert de
rock català.

Catalunya, per primer cop a Lleida.
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16.00 h al camp de tir amb arc de
Pardinyes V TROFEU CIUTAT DE
LLEIDA d'aquest esport.

•

17.00 h a la Plaça de la Paeria,

amb Raices de Za-Hu-Te, el quadre
folklòric de la Casa d'Aragó, que vol
compartir amb tots els Ileidatans la
celebració del XX aniversari de la seua
creació.

Les dos exposicions formen part dels actes
d'intercanvi cultural entre Lleida i Ferrara, sorgit
de l'agermanament entre les dos ciutats.

•

DESFILADA d'una representació de

El Palio és una de les festes tradicionals més
antigues que es coneixen a Europa i data de
1279. Recorda els tornejos de la taula rodona i
les justes se simbolitzen amb competicions entre
diferents barris de la ciutat, cada un representat
per un color determinat i uns cavallers que el
defensen competint en les curses que
caracteritzen aquesta festa. A Ferrara hi participen
cada any més de 1.300 persones. A Lleida, vénen
una nodrida representació amb els estendards i
tot l'habillament tradicional de la festa per oferirne una mostra als lleidatans.

11.15 h al museu de la Paeria.
INAUGURACIO DE MATERIAL
FOTOGRÀFIC que reprodueix les
pintures del segle XV del palau ferrarès
Schifanoia, titulada "la casa del tempo".
En el mateix Hoc s'exposaran també
vestits d'época de la representació del
Palio.

11.30 h a la plaça de la Paeria. BALL
DE BASTONS. El Centre Cultural
Lleidatà de Dansaires ens convida a
gaudir d'un espectacle tradicional, en
el qual la destresa dels dansaires i la
sincronització dels cops dels bastons
són la clau de la seua gran vistositat.

•

8.00 h a la plaça de l'Escorxador sortida
de la XIII MARXA CICLOTURÍSTICA.
Un mati de marxa amb un itinerari
sorpresa per les rutes urbanes i rurals
de la ciutat: és previst pedalar fins a
la una, just per fer després un bon
vermut.
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•

8.00 h a les Basses d'Alpicat. CONCURS
DE CANT D'OCELLS que durara fins

de
•

9.00 h al barri de Pardinyes final i
iliurament de trofeus del CONCURS DE
TIR AMB ARC V TROFEU CIUTAT DE

LLEIDA.
•

10.00 h des del Roser fins a la plaça de
l'Auditori CERCAVILA dels graliers per

•

acabar de despertar tothom amb les
seues característiques tonades.

•

11.00 h a la plaça de l'Auditori
II TROBADA DE GRALLERS. Tots
plegats oferiran al públic un concert i a
continuació el grup Cercavins farà una
exhibició de balls tradicionais.

•

•

12.00 h a la plaça de la Faena
CASTELLERA. Ben faixats i

JORNADA

amb perfecta sincronia els Castellers de
Cornelia, la Colla Jove dels Xiquets de
Valls i els Castellers de Lleida ens
mostraran que fer castells a l'aire és
possible si tots fern pinya.

•

•

13.00 h a la sala 1 de l'Auditori
Municipal Enric Granados CONCERT.
Una cobla de tres quartans, flabiolaires
i grallers, conjuntament amb el grup
Xarop de Canya, ens oferiran un repertori
de música amb clar regust popular.

19.00 h a l'eix comercial i a la plaça de
Sant Joan FESTIU 97 CAIXA
MANRESA. Xarop de Canya presenta el
seu particular Terrabastall d'Estiu, un
espectacle d'animació itinerant que té
un final festiu en el qual tots podeu
participar.
20.00 h a l'Auditori Municipal Enric
Granados BALLS TRADICIONALS amb
l'actuació de l'Esbart de Mollet. La
ciutat de Mollet presentara a les nostres
terres una de les millors embaixades
de la seva cultura popular.

11.00 h a la plaça de Sant Joan CIRC A
LA PLAÇA. El grup Tot Circ presenta per
ais més menuts i per als que no ho són
tant, un magnífic espectacle de fantasia
i i.lusió de la ma de TASTACIRC. Amb
ell i amb els seus números de circ
passarem una estona molt divertida.

17.30 h a l'aparcament de la
Universitat. CONCURS PROVINCIAL
DE SARDANES.EI Sícoris Club i la
secció sardanista Clavellina d'aquesta
entitat compleixen 50 anys, un doble
aniversari que celebraran amb totes les
colles que participin, conjuntament
amb la Cobla Juvenil de Bellpuig, en
aquest concurs de Festa Major.

aproximadament a les dos del migdia.

•

tardor

•

23.00 h a la rambla de Ferran
REVETLLA POPULAR. Música per ais
més tranquils i per als que els agrada
ballar amb els ritmes de sempre, amb
l'orquestra Marimba. Després, deixarem
pas a la música més trepidant per a la
gent jove amb el grup De Noche.
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11.00 h a la plaga d'Europa
GOSSOS SENSE RAÇA.

Maria del Mar Bonet j Toni Catany
presenten un recull de pastels,
aquarel.les, apunts de viatge
fotografies. Tots dos mostren al public
els estimuls i les fonts d'inspiració que
els nodreixen.

CONCURS DE

Porta la teua mascota, el seu pedigrí
és l'estimació que tu li tens.

12.00 h a la plaga de la Paeria
BASTONS. Els cops

BALL DE

19.00 h a la plaça de St. Joan
ESPECTACLE AMB ARRELS D'AFRICA.

acompassats de la colla de bastoners
del Centre Cultural Lleidatà de
Dansaires ressonaran una vegada més
a la ciutat.

El grup Alima ens oferirà una magnífica
mostra del seu art. Els artistes són
membres del National Folk Dance Ballet
Togo de l'oest d'Africa. La selecció de
danses i músiques de Togo que ens
ofereixen i els seus numeros d'acrobacia
amb xanques de cinc metres ens
transportaran a les Ilunyanes i
enigmàtiques terres africanes.

12.30 h a la Plaça St. Joan CIRC A LA
PLAÇA. El trio de pallassos les Flucks
fan proeses i bajanades tot fent-nos
veure que l'aigua és més que un líquid
per beure i rentar-se. Es transformen en
fonts vivents, fan el salt de la mort,
mim i bufonades en estat pur.

20.00 h a l'Auditori Municipal Enric
12.30 h a la plaça de la Paeria
BALLADA DE SARDANES. La cobla

Granados RECITAL EL COR DEL
TEMPS. Maria del Mar Bonet porta a
Lleida els matisos del seu darrer treball
discogràfic. Un plaer per la ment i els
sentits.

Sensació estrenara la sardana d'Enric
Roca i Peralta "Lloança als gegants de
Lleida".

17.00 h a la plaça de la Constitució

•

BALL DE GENT GRAN. Lorquestra

20.00 h a la plaça de la Constitució
HAVANERES. Torna la ja tradicional i
esperada cantada d'havaneres. Els cants
mariners són interpretats enguany per
les veus dels grups Duet i Cavall Bernat.

Pensylvania acompanyarà els passos de
tothom qui vulgui mirar enrere en el
temps i recordar les belles melodies de
Ia seua joventut.

22.00 h al marge esquerre del riu Segre
CASTELL DE FOCS ARTIFICALS.

17.00 h a l'Auditori Municipal Enric
Granados INAUGURACIÓ DE LA
MOSTRA DE PINTURA DIGITAL

IDENTITATS.

•
Dimecres 1
eiAffide.
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22.00 h a l'auditori Municipal Enric
Granados. Carlos Nuñez ens presenta
Ia seva proposta musical, amb el Títol
"IRMANDADE DAS ESTRELLAS". Una
bona oportunitat per gaudir de la
música d'aquest gallec internacional

