LA PAERIA

Ajuntament de Lleida

A partir del divendres 18 de setembre, LES FIRETES
estan instaldades al final dels Camps Elisis.
Del 25 al 29 de setembre, al recinte firal dels Camps

Elisis, 44a edició de LA

FIRA DE SANT MIQUEL.

Als porxos de la plaça de la Paeria, VI FIRA D'ART DE LA TARDOR
organitzada per l'associació d'Arts de Ponent.
Al carrer Dr. Fleming, I CONCURS DE PINTURA RÀPIDA organitzat
per l'associació de comerciants zona Fleming, dins del passeig d'art.
Al camp de tir amb arc de Pardinyes, VI

TROFEU CIUTAT DE

LLEIDA DE TIR AMB ARC

le

les 19,30 h - Al Palau Episcopal, inauguració de
'exposició REPRESENTACIONS DE SANT MIQUEL.
Escultures, pintures i gravats que ens donaran a conèixer
els tipus de representació de l'arcàngel Sant Miquel així
com les manifestacions del seu culte i la seva llegenda.

;es 11,30 h - EL MARRACO, ELS GEGANTS, ELS CAPGROSSOS
I ELS CAVALLETS faran la cercavila inaugural per tot l'eix comercial,

omplint de música i festa la ciutat.
les 12 h - A la plaça de la Paeria, BALL DE BASTONS. El Centre
cultural lleidatà de dansaires ens porta un espectacle tradicional de
gran vistositat i destresa.
les 12,30 h - A la plaça de Sant Joan, Circ a la plaça amb
GAITZERDI ANTZERKIA. Espectacle molt fresc i participatiu on

els més menuts es divertiran amb aquest grup basc.
les 18 h - A la plaça de Sant Joan, VIII FESTIVAL DE DANSA
les 20 h - A la plaça de Sant Joan, actuació del grup de

•

dansa de la Casa d'Aragó de Lleida RAICES DE ZA-HU-TE,
dins del 55è aniversari de la fundació del centre.

les 22 h - A l'Auditori Municipal Enric Granados,
concert de KEPA JUNKERA, que presenta el seu darrer
disc "Bilbao 00:00 h ' . Músic de folk amb molt talent i
prestigi, en aquest disc ha comptat amb coldaboracions
importants, com ara Carlos Núñez, Mairtin O'Connor,
Dulce Pontes i Pedro Guerra, entre d'altres.
les 24 h - A la sala Havana Club, BAM TOUR LLEIDA
amb el concert de PAT MACDONALD. Cantautor nordamericà líder de la llegendària banda de techno rock
"Timbuck 3", ens presenta el seu debut en solitari "Pat
MacDonald sleeps with his guitar", Iletres irbniques amb
una reflexiva mirada interior. Res millor per saber com sera
la música d'aquí deu anys.

PAiSOS CATALANS. Una trobada amb tres dels millors grups de

dansa tradicional: Esbart dansaires catalans Thuir (França),
Esbart dansaire del Comú d'Andorra La Vella i Esbart lleidatà
de dansaires de Lleida.
les 18 h - PLANTADA DE BÈSTIES a la rambla d'Aragó,
arribades d'arreu de Catalunya.
les 21 h - A la rambla d'Aragó, Il GRAN NIT DE BESTIARI I FOC,
amb la participació del Bestiari de Catalunya i els grups de
Diables de Lleida. Un espectacle de foc on tothom hi pot actuar.
Cal portar roba adient per gaudir plenament d'aquesta nit de foc,
un mocador al cap o un bon barret i sabates esportives amb els
cordons ben lligats. Feu cas del servei d'organització.
les 23 h - A la rambla de Ferran, revetlla amb l'orquestra
TRAMONTANA, ritmes per ballar la festa, i el concert de
LAX'N'BUSTO, amb el seu darrer disc "Sí", una de les millors

bandes de l'anomenat rock català.
les 24 h - A la Sala Melody, BLUE 4 U presenta el seu

primer disc en un directe ple de vitalitat, amb l'èxit de la
seva cançó "Happy World" com a banda sonora d'un
divertit anunci televisiu.

les 23 h - Al River Cafè, BAM TOUR LLEIDA, presenta el
concert d'ELEA SOLA, banda francesa de pop transgènic, amb
reminiscències de "P.J. Harvey" i "Cocteau Twins".

les 8 h - Des de la plaça de l'Escorxador, concentració i sortida de la
XIV MARXA CICLOTURISTA de les terres de Lleida.

la les

à fi - Al barri de Pardinyes, concentració VEHICLES 4x4 (Rodi
Aventur), al llarg de tot el dia activitats, dinar i animació infantil a càrrec
del grup XIP XAP i Iliurament de premis als participants a les Basses.

de la festa.
.,.

4 les 12 h - A la plaça de la Faena, BALL DE BASTONS a càrrec del
Centre cultural Ileidatà de dansaires.

es de les 8 fins a les 14 h - A les Basses, XXIX CONCURS DE

4 les 12,30 h - A la plaça de Sant Joan, Circ a la plaça, amb

CANT D'OCELLS. Al camp de tir amb arc de Pardinyes, VI TROFEU

l'actuació de DESASTROSSUS CIRCUS. Un petit circ... un trapezi a
Ia selva... i... de cop i volta el circ esta en obres, amb uns paletes que
desafien les Heis de la gravetat, i... el fort vent ens emporta "Més
enllà de la carpa".

CIUTAT DE LLEIDA DE TIR AMB ARC.

partir de les 11 h - A la plaça de Sant Joan, XXXII APLEC DE LA
SARDANA, la festa gran de la nostra dansa, a la qual donaran relleu la

Cobla Juvenil de Bellpuig, la Cobla Tres Turons, la Cobla Jove de Reus i la
Cobla Juvenil Ciutat de Solsona.

les 11 h - A la plaça d'Europa,

les 12,30 h - A la plaça de la Paeria, BALLADA DE SARDANES
amb la cobla LA NOCTURNA.

CONCURS DE GOSSOS SENSE RAÇA.

oies 19 h - A la plaça de Sant Joan, Circ a la plaça amb un

les 12 h - A la plaça de la Paeria, JORNADA CASTELLERA amb la

itir

- Combinat dels millors moments d'artistes de l'ASSOCIACIÓ DE CIRC
DE CATALUNYA. SUBUS (trapezi amb elàstica), LOS METEOROS
(malabars) i CABARET CLOWN (presentador showman).

participació de la Colla Jove dels Xiquets de Valls, els Castellers de
Cornellà i els Castellers de Lleida.

les 13 h - A l'Escorxador, arribada de la XIV MARXA CICLOTURISTA
de les terres de Lleida.
les 18 h - Al pavelló dels Magraners,
PUNTA DE FERRO.

OPEN CIUTAT DE LLEIDA DE

les 20

h - A la passarel . la , la tradicional i esperada CANTADA

'HAVANERES, amb els grups DUET i L'ESPINGARI.

les 20 h - Al Teatre Principal concert de JOAN MANUEL SERRAT,
que presenta el seu darrer disc "Sombras de la China". Un aire nou que
continua en la línia que Serrat ha marcat com a cantant i compositor.

DARDS AMB

les 19 h - A la rambla de Ferran, BALL PER A LA GENT GRAN amb
11110'orquestra MELODIA. Una sessió per gaudir del bon ball.
les 23 h - Al River Cafè,

11,30 h - Per l'eix comercial, EL MARRACO, ELS GEGANTS,

ELS CAPGROSSOS I ELS CAVALLETS faran el Cercavila tradicional

les

22 h - Al marge esquerre del riu Segre GRAN CASTELL DE FOCS.

BAM TOUR LLEIDA, amb el concert de

MODENA CITY RAMBLERS, aquesta banda italiana fa una "patchanka"

molt actual, que fusiona bases i guitarres de rock amb percussions Ilatines, folk i música festiva.

Certamen

de l'Acadèmia Mariana
11 h - Al Teatre Principal, i dins dels actes del Certamen:

A partir de les

Recital de música catalana a càrrec de JAUME ORÓ.
Actuara de mantenidor del Certamen Literari en honor a Sta. M. de
Gardeny, 111 . 1m. Sr. Antoni Siurana i Zaragoza, alcalde de Lleida.

-i—verres 19 h - A la plaça de Sant Joan, Circ a la plaça, FESTIU 98 CAIXA
les 12 h - A l'Av. Francesc Macla, CONCURS DE COLLES

MANRESA presenta MARCEL GROS amb "Meravellosament Boig".
Marcel Gros és un constructor de somnis i es confessa meravellosament
boig per fer riure i pensar. Dues activitats genuTnament humanes.
Espectacle per a tots els públics.

SARDANISTES, puntuable pel Campionat de la Terra Ferma. Amb

aquest acte la Colla sardanista Montserrat celebra el seu XXV aniversari.
les 19 h - Al Centre Cultural de la Fundació "la Caixa", els Armats
de Lleida i TOAR representaran LA VENGANZA DE DON MENDO
de Don Pedro Muñoz Seca.

les 23 h - A la rambla de Ferran, revetlla amb la presentació de la

nova orquestra Ileidatana BANDA 973 i el concert de WHISKYN'S,
un altre dels grups representatius del rock que es fa a Catalunya.

• • • • •

• •

WEB AJUNTAIVIERIT DE LLEIDA: http://www.paeria.es

