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del 29 de setembre
al 2 d'octubre
Ileida 2005
..111,11.4

Ajuntament de Lleida

Les Fester de la Tardar arriben de nou amb
un programa ple de propostes perquè tots
els ciutodans ¡les ciutadanes, dels més
petits als adults, s'ho passin d'allò més be.
La ciutat de Lleida, en festes, convida a la
convivencia i la participació i °quest esperit, que es fa pales durant tot l'any, s'evi-
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Lloguer i substituci6 de vehicles

dencia durant aquests dies en qué els milers
de persones que inunden carrers places
donen exemple d'aquests valors.

Les Festes de la Tardor són el moment de la retrobada amb la ciutat i amb els amics després de
l'estiu. Aquest caracter les fa especialment acollidores i estimades per tots els lleidatans i les Ileidatanes.
La gran nit del bestiari, les actuacions teatrals, les
revetlles de la rambla, el festival de música de
bandes, la fira d'art i els elements més identificatius de la nostra tradició, com les cercaviles amb
el Marraco, els capgrossos i els cavallets, l'aplec

de la sardana o el festival de danses catalanes
són alguns dels actes del programa d'enguany.
Com a alcalde de Lleida, us convido a viure activament les Festes de la Tardor amb el convenciment que hi trobareu activitats per a tota la familia. Us animo a gaudir a fons de totes les possibilitats d'oci i cultura de la nostra ciutat, que es
multipliquen durant les celebracions en honor a
Sant Miguel.
Bones festes,

Darrera la RENFE
Davant Ia passarei-Ia

Angel Ros
Alcalde de Lleida

Festa, música, teche, tradicions i molt bon

PREVI

humor són les eines omb les quals els

• A parr.- de 117 de setembre i fins el 15 d'octubre, LES
FIRERS estaran instal . lades al final dels Camps Elisis. Preus
populars els dies 23 i 30 de setembre fins les 22h.
• Diumenge 18 de setembre, 11 h, pl. Sant Joan, 280(1/111
APLEC DE LA SARDANA amb les cobles: Coble Contemporània,
Bellpuig Cobb, Coble lovenivola d'Agramunt i Coble Municipal de
Lleida.
• Del 28 de setembre al 2 d'octubre, al recinte firal dels
Camps Plisis, tindrà Hoc la 51a edició de IA FIRA AGRARIA DE

tans ¡les Ileidatanes conjurem l'avenir de
les tardes més aviat fredes que ens recorden que ha arribd la tardor. Les Festes de
la Tardar d'enguany venen carregades de
música per a totes les edats, de ritmes
suous d'altres més moguts.

L'ajuntament de Lleida mobilitza tots els seus
equipaments culturals i els espais publics més
rellevants per tal que no n'hi hagi excusa per no
sortir al carrer °quest mes de setembre a gaudir
de la ciutat.
Lo Marraco tornarà a ser el fill conductor de la
nit que dedicarem a les bèsties de foc,
l'Escorxador posa en escena una atractiva oferta
teatral, i les nostres sardanes, la nostra dansa i
les arts plastiques buscaran omplir de contingut
la nova oportunitat que la ciutadania de Lleida té
de fer festa al carrer.

SANT MIGUEL

• Des del 28 de setembre i fins al 15 d'octubre inauguraació 23 de setembre a les 20 h), la Sola Municipal
d'Exposicions de Sant Joan acollirà l'exposició DIADA POPULAR DE FOTOGRAFIA 2005. La mostra recull les fotografies finalistes i guanyadores de l'edició d'enguany d'aquesta popular activitat a més de les del concurs de Moros i Cristians.

DIMECRES 21
l'exposició CLÀSSICS

Inauguració de
A ESCALA
1 :24 L'EVOLUCIó DE L'AUTOMOBIL DES DE LA RECESSIÓ DE LA POSTGUERRA A L'ECLOSIÓ DELS ANTS 80 al Museu Roda Roda.

DIVENDRES

ta tardor de 2005.

DISSABTE 24
I

de 9 a 1 a lanes de l'Assoc. d'Arts de Ponent de
Lleida, situada al coffer Major, núm. 24, TALLER DE PINTURA
INFANTIL dedicat als artistes més menuts.
- Pl. Ricard Vinyes - Ballade de sardanes amb
la Coble Municipal de Lleida

Tinent d'alcalde de l'Ambit de Cultura,
Esports i Drets Civils
l'IMAC

i president de

18'30 h - A la plaça Sant Joan, exhibició de dense de les
loves ballarines de l'associació Ilerdansa Ballet Jove de
Lleida.'

DIMECRES 28
19 h - Ala placa Sant Joan, continuara el II Festival de
Música de Bandes Germans Roig i Torné "Fern Banda".
Durant aquesta segona jornada del festival, tindrit lloc la
presentació pública de la BANDA MUNICIPAL DE LUIDA, que ofe20.15 - Pl. Faena, concert de gralla amb els CARRETER,
músiques del llibre d'orgue de la Catedral de Lleida, del
Cançoner Popular, peces vuitcentistes i contemporànies.
- A la Rambla Ferran, REVETLLA amb les actuacions de:
- THE BMAR'S tescenari carrer Rigger)
- MESCLAT iescenari carrer Democracia)
- COTTON COLLECTORS i PLOWSHARE (escenari carrer
Riquer) Finalistes del Concurs Directe 05.

Tot el dia - Als Porxos de la pl. Faena es padre visitor la
XIII FIRA D'ART DE LA TARDOR.

Xavier Saez i Bellobí

JIMARTS 27

lira un concert.

19 h - El grup d'artistes uruguaians LA MURGUERA onimara
cercavila carnavalesc per l'eix comercial.
19.30 h - El mateix grup IA MURGUERA presentara, a la
Placa Sant Joan, un espectacle en el que ens oferiran una
mostra de la millor essència dels carnavals del seu pats.

el

1 per Sant Miguel, a fer fira! Mentre no arriba,
no us perdeu tot el que hem preparat per agues-

VII TROFEU MOTO CLUB SEGRE DE MOTO(RÕSS CIUTAT DE LUIDA" Circuit de la Partida de Rufea i l'horari sere el següent: de
8 a 9 h inscripcions i verificacions, de 9 a 9.30 h entrenameets i a partir de les 10 h inici de la carrera. En aquesta
prova esperem una participació de 120 pilots i una molt
bona assist-et-6a de public ja que la prova sere d'entrada
gratuita.
TOI Nick:, de la MARXA (ICLOTURISTA 'TERRES DE LLEIDA"- El Club
Ciclista Terraferma amb validesa per a la CHALLENGE
CATALANA, amb un recorregut de 95 km, reservada a
corredors federats, amb una participació prevista de 200
cicloturistes, vinguts de tote la provincia, així com de la
resta de Catalunya idol Territori de l'Aragó.

1MENGE
- A la plaça Victor Siurana,
kaVill

CONCURS DE CANT D'OCELLS, a

Ornitològic

carrec de Club

Ilerdenc.
- Als Porxos de la pl. Faena, 0111 FIRA D'ART DE LA

Tot el dia
TARDOR.
- te 9 a 13 1-1 a la seu de l'Assoc. d'Arts de Ponent de
Lleida shot al carrer Major, núm. 24, TALLER DE PINTURA INFON.
TIL
- L'espai de la place Sant Joan sere la seu del II FESTIVAL DE MÚSICA DE BANDES Germans Roig i Torné "Fem
Banda". A més, tots els assistents podran gaudir d'un concert de la BANDA LA UNIÓ MUSICAL DE TARRAGONA.

DIJOUS 29
8

h - TOCS DE MATINADA a carrec dels killers de Lleida i l'Escola

i paps convidats.
- Al Marge esquerre del riu
Segre, vols captius omb el globus aerostatic de la Fundació
Caixa Manresa.
11.30 1 . - Un recorregut per la plaça Faena, carrers
Major, Sant Antoni, avinguda de Blondel, i retorn a la
plaça Sant Joan serà l'itinerari del tradicional SEGUICI POPO.
LAR amb el Monaco, els Gegants, els Capgrosses, els Cavalions, el
Ball de Bastons, els Ministrers, l'Aliga, i els gegants de les enti-

de Grolles

tats de la ciutat.
12.31i
- Ala placa Sant Joan, culminarà el seguici
amb el Ball de Gegants, de bostons, i el Dolido Diables.
13 h - Albarde la Sibilla de la Seu Vella, concert-vermut de Regional Barnabé. El "chorinho" o "choro" és un estil
de música brasilera fascinant i singular essent, al mateix
temps, culte i popular, antic i modern.
- Aia plaça Paeria, BALLADA DE SARDANES, amb la
Cobb Municipal de Lleida.

19 h -Al bar de la Sibil•la de la Seu Vella, concert de
tarda de Regional Barnabé.
18.30 h - A la plaça Sant Joan actuaran PALLASSOS PER
NICARAGUA. Una colla de grups de Lleida uniran esforços
per omplir la plaça amb espectacles d'animació, música,
cercaviles i tallers. Els ingressos d'aquesta activitat es destinen a financar una expedició de pallassos de Lleida a
Nicaragua.'
20.30 h - Al Cafe del Teatre, Actuació de Cades Juste LO
BEETHOVEN per a presentar el nou disc Fet a me.

"VENDRES 30
- A la plaça Sant Joan FESTIVAL

-

DE BANDES Germans Roig i Torné "Fern Banda" amb la
BANDA MUNICIPAL LA LIRA DE MONZÓN.

20,1

20

h - A la sala 1 del Teatre Municipal de l'Escorxador,

Fútil, dansa

amb THOMAS NOONE DANCE. Finalista del 66 Premi
de Projectes d'Arts Esceniques-Lleida 2005.
21 - A l'av. Blondel i Madrid, Villa GRAN NIT DE FOC.
Bèsties, Diables i Foc per celebrar el naixement dels Marraquets. (Qui vulgui participar en aquesta gran festa del foc
haure de portar roba adient i atendre en tot moment les
recomanacions del servei d'organització).
21.30 h - A l'espai 3, antic convent de Santa Teresa. TITZIANA TEATRO presentaran Folie à deux (Somnis de psiquiàtric), finalista del 6e Premi de Projectes d'Arts Escèniques Lleida
2005.
- A la rambla Ferran, REVETLIA amb els concerts de:
- Orquestra BAMBÚ (escenari carrer
Riquer)
- PEREZA (escenari carrer Democracia)."

5 e — A la plaça Paeria, BALLADA DE SARDANES amb la

Bellpuig Cobla.

21 h - Ala sala 1 del Teatre Municipal de l'Escorxador,
dansa amb TERESA NIETO. Finalista del are Premi de
Projectes d'Arts Escèniques Lleida 2005.
-21 h - A la sala 2 del Teatre Municipal de 'Escorxador,
Tazón de sopa china y un tenedor (o borer el gilipollas), un espectade de la Cia. AMARANTO. Finalista del 66 Premi de rojectes
d'Arts [scénique5Lleida 2005.
2 2.3 0 h - Al Cafe del Teatre de l'Escorxador, inauguració de la IXa Fira del Disc amb el concert de VORIS — KOVAL.
Solipandi,

DIUMENGE 2 D'OCTUBP'
2- 9 a 14 h - XIII MFR.! CIUTAT DE LLEIDA DE TIR AMES ARC
els Campionats d'Espanya Infantil i Cadet, a les
nstal•lacions del Club de Tir amb Arc de Pardinyes.
10 Is - A la rambla Francesc Mader, durant tot el dia IXa
FIRA DEL DISC.

10,30 r — XII ASCEND !DESCEND DE LA MITJANA. La celebració
de la

regata a càrrec del Club Nautic Lleida.

11 h - Al marge esquerra del riu, SOCS i TALLERS amb els
Divecti (cosi Espai de Circ.

DISSABTE 1

D'OCTUBRE

1 0 h - A la rambla Francesc Mader, durant tot el dia Diu
FIRA DEL DISC.

11 h - A la pl. Sant Joan, CYCLING EVENT gaudeix de del
la marató de ciclisme d'interiors (Classes de 45 minuts).
Inscripcions al Gimnàs Lleida c. Doctor Combelles, núm.
14 de Lleida.
1 2 - Per leia Comercial, espectacle itinerant Magic de la
companyia Unicorn s. 5 musics de vet i percussió, 2 xanguars i un personatge manipulant un carretó amb una
manega imflable de color de 4 m d'alçada.
12 h - Visita als Pous de Gel. Punt de trobada davant de
Ia delegació d'Agricultura.
lA 1- — A la plaça sant Joan, XV FESTIVAL DE DANSA TRADICIO.
NAL DELS PAISOS CATALANS, arnb l'actuació dels grups Grup de
Danses de Ibi (Alacant, Pais Valencia), Esbart Dansaire Fontruberta de

12 h - A l'espai 3, antic convent de Santa Teresa, Hansel i
Greta!, teatre infantil amb la companyia ZUM ZUM. Finalista
del 56 Premi d'Arts Escèniques Lleida 2005.
10 h - Missa solemne a la Parroquia de Ntra. Sra. del
Carme en honor de la Verge Blanca de l'Academia,
Patrona de Lleida.
11.30 - Auditori Municipal Enric Granados, recital
musical de la soprara MARIANA COLPOS i el baríton IARDA.
CHESCU de l'Opera nacional de Bucarest.
12 h - A l'Auditori Municipal Enric Granados, sota la presidencia de les autoritats eclesiàstiques, civils i utonamiques de la ciutat de Lleida, CERTAMEN MARIA en honor a
la Mare de Déu de la Unitat, queen venera a Rumania
10,3 1 /— A a Passarei lo PLANTADA DE GEGANTS de la IV
Trabado comarcal dolo coordinadora de geganters i grallers Terres de

Gegantera i Grallers Germanor.
- A la sala 2 del Teatre Municipal de l'Escorxador, lo
Oa. PLAYGROUND presenta fiespectacle El cap als núvols, un muntatge de teatre visual que fou finalista del are Premi de
Projectes d'Arts [scéniques Lleida 2005.
• - A l'avinguda Blondel, PLANTADA DE LES BESTIES de la

Lleida. Amb motiu del 106 aniversari de Lleida llena
Ciutat Gegantera de Catalunya.
11.30 - Cercavila de la Trobada de Gegants, recorregut: Av. Madrid (passarella), carrer Saracibar Monument
als Gegants), Blondel, carrers Sont Antoni, Major, fins a la
plaça Sant Joan.
1 2.3 0 - A la plaça Sant Joan, Balls dels Gegants parficipants a la trobada i bateig del nou gegant de la
Coordinadora de geganters i gral err Terres de Lleida.
1 2.3 0 - A la plaça Faena, DIADA CASTELLERA, amb la participació d'Els Xicots de Vilal ram, els Capgrossos de Mataró i

Gran Nit de For.

Castellers de Lleida,

Banyoles i blunt Lleidatà de Dansaires.

18

- A la plaça Sant Llorenç, V CONCURS POPULAR DE GRO.

LLERS CIUTAT DE LLEIDA. Organitzat

19.3

per l'Associació olla

— A l'avinguda Blondel i l'Eix Comercial,

LADA INFERNAL 1 1V ATABALADA POPULAR.

V ATABA.

— Al

marge esquerra del nu,

Diver/0(s i Espai de Ciro

JOCS i TALLEZ amb els

18 h — A la sala 1 del Teatre Municipal de l'Escorxador,
Rotten, espectacle

multimedia del CORECTIU ANATOMIC.
Finalista del ree Premi de Projectes d'Arts Escèniques Lleida

2005.

18.30 h - A la plaça Sant Joan, II Festival de Música de
Bandes Germans Roig i Torné "Fern Banda" concert de la
ORQUESTRA DE VENTS ALLEGRO DE VALENCIA.

20 — A la plaça Sant Joan, CANTADA D'HAVANERES amb els
grups: Boira i La Garota d'Empordà.

19.30 h — Al cafe del Teatre, Moments amb Noria Esquius, un
last de cancans (cup lets, sarsuela,...) amb la soprano NORIA
ESQUIUS acompanyado al piano per Abraham Espinosa. Acte
de clausura i proclamació del projecte guanyador del 66
Premi de Projectes d'Arts Escèniques Lleida 2005.
20 h - Zona coberta de la pl. Barris Nord (Mercat), BALL
DE FESTA MAJOR ° alb l'orquestra Odissea.
22 h - Marge esquerre del riu, com o cloenda de les festes GRAN CASTELL DE FOCS que dispararà la Pirotècnia Igual,
guanyadors del ler. Festival de Castells de Focs Artificials
de Lleida.

cod lectiva dels ant nies que han exposer en les dos arranes
temporades en la Sala del Mercat del Pla. Profanacions presenta els projectes que els artistes han anat generant a
partir d'aleshores, que acostumaven a quedafise en l'àmbit
privat de l'artista.
Els nous treballs pensats especialment per aquesta °cosier
san d'Alfons Cuenca, Xavier Masfret, Octavi Aba I, Oscar
Sagués, Senia Cabestany, Laia Moan, Esther Girabet
Massot, Nuria Miret, Blanca Palou, I am the walrus (festival Go Lleida), Xevi Roure i Manel Quintana
Espai Cavaliers 31/33
Cavallers, núm. 31/33
www.ec3133.blogspot.com
23 de setembro a 22d 'octubre
c.

Mena Girona

La pintora catalana Mercè Girona presenta els seus ohs
sobre tela de pinzellades omples coloristes que denoten
la gran sensibilitat de l 'arista. Aquesta es una mostra dels
seus darrers Saba is
Roda Roda

POSTFESTA -

ALTRES

DIUMENGE 2 D'OCTUBRE
10..30 h - Parc de la Nation°, Regata "XII Ascens i Dancer's de
Organitza: Club Nàutic Lleida. Lliurament de
trofeus al Casa] de Pardinyes a partir de les 13h.
Ia Miliaria".

EXPOSICIONS
Museu d'Art Jaume Morera
Edifici del Roser
Telefon: 973700419 • Fax: 973700487
a/e: mmorera@paeria.es
Edifici del Roser

C. Cavallers, 15, Lleida
Horari: de dimarts a dissabte: d i ll a 16h i de 17 a 20h
Diumenges i festius: d' 1 1 a 14h. Difons tancat
Sala Leandre Cristòfol

Exposició Miniatures.
Des del 21 de setembre fins al 8 de gener
CLASSICS A ESCALA I:24

L'EVOLUCIÓ DE L'AUTOMÒBIL DES DE LA RECESSIÓ DE
LA POSTGUERRA A L'ECLOSIÓ DELS ANYS 80
Els cotxes que presentem en aquaria exposició seal una
, mostra d'una vuitantena de vehicles a escala 1:24 del
colleccionista Ileidatà Manel Armillas, a través de la qual
podem entendre un periode clau de la història de l'automoció, un període de canvis en la concepció de l'automebil, de noves ideas, de crisis i ressorgiments, i en definitiva
coneixerem una epoca en què el man de l'automoció va
viure un dels seus moments ales importants emmarcats
entre la fi de la Segona Guerra Mundial i l'entrado a la
década dels 80. fi evolució de la técnica i de la indústria
es barreja i es compenetra amb la histeria econòmica,
social ¡cultural d'un man que canvia i comeu cada yog a.
da a mes velocitat.

Av. Blondel, 42, 25007 Lleida
Horari: de dimarts a divendres de 18 a 20 h,
dissabtes: d i 1 1 a 14h i de 18 a 20h
Diumenges i festius: d i ll a 14 h. Dilluns tancat.
Lorganitsació es reserva et dret de modificar aquest programa si per causes de
PROFANACIONS

derrera hora Mid he considerés convenient anunciant-ho als mitjans de canari-

(SALA DEL MERCAT

mutin

DEL PLA 03/04/05)

LorganitzacM vol agrair totes les aportacions imante puns meladas i les cottahora-

Edifici del Roser, planta baixa.
6 d'octubre al 5 de novembre
La sala d'exposicions temporals del Museu d'Art Jaume
Morera acull la mostra Profanacions, una exposició

cions deapmescu. establiments comercials, dubs r entitats. Take deco espaciatment
tes gracies untes les personas que han coltaborat desinteressadament en [ p igeonfacie de la Festa i que han ajudat de forma decisiva a mar a teme les activitats
programades.

• En cas de pluja els espectacles marcats amb l'asterisc es traslladarien a la zona coberta de Ia pl. Barris Nord (Mercat). Lacte
s'iniciaria mig hora ales tard.
** Els concerts de bandes de música en cas de pluja es trasliadarien a l'Auditori Municipal Enric Granados. L'acte s'iniciaria mig
hora rites tard.

