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fe(st pmeror

Lieircia 1777
Sant Anastasi, del 8 al 12



es	 s I	 tan

podem gaudir de tot un se activitats: la Fira de
Titelles, la Festa Major, l'Aplec iei Caragol o la Marraco
Roda, cadascuna d'elles amb personalitat pròpia, per()

que en conjunt conformen les Festes de Maig.

Com cada any, en aquesta edició hi ha novetats,
com ara els canvis d'ubicació, d'una banda, de les Firetes,
als Camps Elisis, i, d'una altra, de la Festa dels Moros
i Cristians, a la Seu Vella. Aquests nous escenaris tenen
com a objectiu principal facilitar l'accés al públic i la
seva presència.

En la Festa Major tothom hi té cabuda: grans i
petits, homes i dones, gent de Lleida i visitants. L'oferta
es Amplia i de qualitat. A mês dels actes tradicionals,
com la missa en honor al patró, Sant Anastasi, l'ofrena
floral o la batalla de flors, hi ha tot tipus d'activitats
culturals, esportives i festives per satisfer totes les
preferències del públic com ara concerts, revetlles, o
actuacions al carrer.

Cada any, els ciutadans i les ciutadanes de Lleida
sortim al carrer i gaudim dels espectacles programats.
Aquest any, amb més motiu, els lleidatans i lleidatanes,
conjuntament amb la Festa Major, hem de celebrar
també la nostra ciutadania, perque commemorem els
800 anys de Govern municipal, fet que ens recorda la
nostra continuïtat al llarg de la història i que promou
l'agermanament solidari entre tots.

Us convido a participar-hi i us desitjo unes bones
Festes de Maig.

Antoni Siurana i Zaragoza
Alcalde de Lleida



Ajuntament de Lleida
Generalitat de Catalunya
Departament de Oultura

La 8a Fira de Teatre de Titelles portara ais petits, i als que ja no ho són
tant, pels camins de la imaginació durant quatre dies plens de fantasia i de
magia.

2,3,4 i 5
de maig
de 1997

LA PAAPIA Arrblacd.latcra:Mcb:

LES FIRETES, UN MON DE SOMNIS PER COMPARTIR
InstaLlades als Camps Elisis

P Dies 2, 3, 4 i 5 de maig

Circuit urbà i interurbà de la VOLTA CICLISTA A LLEIDA, DE VETERANS.

millimbe !PM de maig

Obertura del Museu Diocesà, exposició d'indumentària.

La ciutat s'omple d'esport perquè cadascú surti de casa i participi en alló
que més ii agradi.

• De 9 a 12 hores. Al pavelló municipal Onze de Setembre, ESPORT
MUNICIPAL.



Dia 8 de maig, dijous

es 3 i 4 de maig

les 19 hores. Al pavelló municipal de Pardinyes, XXIV HORES DE
BASQU ET.

A les 12 hores. Al pavelló municipal Onze de Setembre XXIV HORES DE
VOLEIVOL.

De 9 a 14 hores. A la plaça de Sant Joan (nucli de control) AVENTURA
URBANA.

Durant tot el dia, el carrilet de lagr, sta' Ma recorrerà els carrers i els barris

de la ciutat perquè els nens, els grans, els joves i els padrins puguin gaudir
de Lleida com si fos un gran parc d'atraccions.

A les 12 hores. Sortida del prego des de la plaça de la Paeria, amb els
gegants, els capgrossos i lo Marraco, els heralds, els signífers i les bandes
de música.

• A les 12 hores. Traca inicial de la Festa Major.

• A les 10 hores. FESTA DELS PATINS. Concentració a la plaça de Ricard
Viñes i passejada pels carrers de la ciutat per als que els encanta desplaçar-
se sobre rodes, a tota velocitat, sense contaminar l'amblent.

• A les 12.15 hores. A la plaça de la Paeria cita amb el tradicional BALL DE

BASTONS per gaudir de la destresa dels dansaires i quedar-ne bocabadat.

• A les 12.30 hores. 1 després continuem amb les tradicions de casa: gran
ballada de sardanes a la plaça de la Paeria, a càrrec de la cobla LA SENSACIÓ.

• A les 18 hores. A la plaça de Sant Joan, actuació de FLIP-FLOP, gimnàstic-
acrobàtic, tècniques de circ i dansa ROCKIN*AEROBICS.

\ De les 9 a les 13.30 hores. A l'edifici Calpe (avinguda de València), per
als estrategues, calculadors de trajectòries i impactes precisos que volen
passar una bona estona jugant... o mirant. BILLAR A TRES BANDES.

I 20 de mai -111111111---
mr,

Una ullada a la història festiva de la ciutat feta paper.
A la sala gòtica de l'IE1, mostra de cartells i programes de les Festes de Maig
de Lleida 1863 - 1996.

• A les 20 hores. Pregó Oficial de les Festes al Saló de Sessions del Palau
de la Paeria i proclamació de les pubilles de la Festa Major, l'acte central
més emblemàtic de la festa que no us podeu perdre de cap manera.

• A les 20 hores. Cita amb la tradició dels balls i de la música de les
cultures aragonesa i castellana.
A la plaça de Sant Joan, actuació del grup RAICES DE ZA-HU-TE de la Casa
d'Aragó i al pati de l'IE1, actuació del grup d'acordionistes del Centre de
Castella i Lleó.

A les 20 hores. A la Sala Bulevar, la companyia ARTEMBRUT presenta

L'AMANT, de Harold Pinter, amb Mingo Ràfols i Mercè ArAnega.



Dia 9 de maig, divendres

CAMANT de Harold Pinter, amb Mingo Wols

es i IVIandoni, la rambla de Ferran, l'avinguda de
Madrid i el marge esquerre del riu Segre, espectacle pirotècnic EL FOC I EL

MAR i CASTELL DE FOCS ARTIFICIALS, a càrrec de XARXA TEATRE.

A les 22.30 hores. A l'Auditori municipal Enric Granados, un encontre
amb la poesia i l'emoció de les paraules fetes música, a través dels mots de
LLUÍS LLACH.

A les 23 hores. Als Camps Elisis, per als més joves, marxosos i que
sempre estan en ona festa dels 40 Principales "La ràdio al sol", amb les
actuacions de REVOLVER, DAVID SUMMERS i BUEN COLOR, patrocinat per
Cervesa San Miguel.

Durant tot el dia, el carrilet de la Festa Major recorrerà els barris i els carrers
de la ciutat, convidant tothom qui vulgui veure Lleida des d'una altra
perspectiva, a fer-hi una volteta.

• A les 11 hores. A la plaça de Sant Joan, espectacle d'animació a càrrec
de PEP LÓPEZ I SOPARS DE DURO.

• A les 18 hores. L'eix comercial es converteix en un teatre viu, ple d'acció,
en el qual els vianants poden ser els protagonistes de l'espectacle teatral a
càrrec de IN OFF.

• A les 19 hores. Al Velòdrom Municipal, CAMPIONAT PROVINCIAL DE
CICLISME EN PISTA.

• A les 19 hores. Al pavelló municipal Onze de Setembre, inici de les 24
HORES DE FUTBOL SALA.

• A les 20 hores. Cita amb la tradició i emoció dels balls i de la música de
les cultures andalusa i gallega.
Al pati de l'IEI, actuació del grup ALBENIZ de la Casa d'Andalusia i a la plaça
de Sant Joan, actuació del grup XURDIMENTO del Centre Galego.

A les 20 hores. Al pavelló de Pardinyes, 24 HORES D'HANDBOL.

A les 22 hores. Al Teatre Principal, per als que enyoren el "género chico",
representació de la sarsuela MARINA.

A les 23 hores. Al pavelló Nou dels Camps Elisis, més marxa per als qui
no els ve d'una hora ni d'uns quants decibelis de més, LLAMP-ROCK a
càrrec de VACIO INTERIOR, VARGAS BLUES BAND I RAIMUNDO AMADOR.

it Dia 10 de maig, dissabte

Durant tot el dia, a la piscina de l'INEFC LLEIDA, MEETING
INTERNACIONAL DE NATACIÓ.

De 9 a 13.30 hores. A la rambla de Ferran, VII TORNEIG D'ESCACS.

MEMORIAL FARROS.

<> A les 9 hores. Al Bowling Steak House (antic Condes de Urgel), inici de
les 15 HORES DE BOWLING.

• A les 10 hores. A la plaça de la Catedral, VI FIRA DE DIBUIX I PINTURA.

• De les 10 a les 14 hores. A la rambla de Ferran, I CAMPIONAT DE
FUTBOLÍ GEGANT.

• A les 10 hores i durant tot el dia. A la rambla de Francesc Macià,
instal.lació del TREN MINIATURA DE VAPOR dels Amics del Ferrocarril, que
ens transportarà  amb la imaginació a époques molt, molt llunyanes.

• A les 11 hores. Al pàrquing de l'Auditori (carrer de Salmeron), Il TRIAL
INDOOR CIUTAT DE LLEIDA PER A NENS, per als qui somien en ser els
herois del trial i dels salts de moto.

A les 11 hores. Al Velòdrom Municipal, finals del CAMPIONAT
PROVINCIAL DE CICLISME EN PISTA.

A les 12 hores. Per l'eix comercial i per acompanyar els vianants amb



RIQU

A les	 uditori Municipal Enric Granados, Una nt
la república Weymar, amb MARIANNE FAITHFULL.

De les 22 hores a Il del mati. Al circuit permanent El Segre (partida de
Rufea), lr SUPER PILOT OFF ROAD. Dirt Track.

A les 23 hores. Els Camps Elisis s'emplenaran de productes típics i
gastronòmics de les cases regionals. La cita hi és obligada. La nota musical
la possaran les orquestres: VOLCAN, APACHE i MOBY DICK i l'actuació de
LUZ CASAL. Al pavelló Nou, LLAMP ROCK, amb l'actuació de JADE, BUENAS
NOCHES ROSE, DR. NO i PRINCESS OF TIME.

Ir Dia 11 dataig, diumenge

• Durant tot el dia, el carrilet de la Festa Major recorreré els barris I els
carrers de la ciutat per recollir els qui encara no s'hagin decidit a pujar-hi.

• Durant tot el dia, aparicions sorpresa de l'insuportable BEBÉ TOT
TERRENY, sabeu on apareixerà, Ah! Sorpresa!

• Durant tot el dia, a la piscina de l'INEFC de Lleida, V MEETING
INTERNACIONAL DE NATACIÓ.

• A les 8 hores. Al riu Segre (zona comportes), CONCURS INFANTIL DE
PESCA.

• A les 8 hores. A les Basses d'Alpicat els amants de les refilades i dels
pardals no es poden perdre el XXVI CONCURS DE CANT D'OCELLS
SILVESTRES.

• De les 8 a les 21 hores. Al pavelló municipal Onze de Setembre, III
TROFEU CIUTAT DE LLEIDA DE GIMNASTICA RÍTMICA.

• De les 9 a les 2 hores. Al Bowling Steack House, XV HORES DE BOWLING.

201tOres. AI cicuit permanent El Segre (partida de Rufea), ir
SUPER PILOT OFF ROAD. Tram cronometrat Enduro.

A les 16 hores. Al pavelló de Vidre dels Camps Elisis, final i entrega de
premis del concurs TARDES DE BALL AL CASINO, amb l'orquestra LA
GARBOSA, perquè els nostres padrins continuïn demostrant que ballar no
té cap secret per a ells.

• A les 16.30 hores. A la plaça de la Constitució, jocs, animació, tallers, etc.
"Una postal, una vida. Els infants fern nostres els drets humans".

• A les 17 hores. Al pavelló del Sícoris Club, TORNEIG DE LA FEDERACIÓ
CATALANA DE GIMNASTICA, modalitat rítmica per aparells.

• A les 18 hores. LOS TITIRITEROS ompliran d'ambientació medieval l'eix
comercial. Seguiu la seva cercavila que sortiré de la plaça de Sant Francesc.

• A les 18 hores. Cal anar a fer pinya a la plaça de la Paeria, per fer entre
tots la DIADA CASTELLERA.

• A les 19 hores. Al pavelló municipal Onze de Setembre, final i lliurament
de trofeus de les 24 HORES DE FUTBOL SALA.

• A les 20 hores. Al pavelló municipal de Pardinyes, final i lliurament de
trofeus de les 24 HORES D'HANDBOL.

• A les 20 hores. A la plaça de Ricard Vihes, assistiu a l'espectacle de dansa
catalana que ens porta els ressons de les tonades i els compassos més
emblemàtics de les nostres danses, a càrrec de l'Esbart Lleidatà de Dansaires.

• A les 20 hores. Al pati de l'IE1, una cita amb la cultura extremenya amb
l'actuació del grup NACENCIA del Centre Extremeny.

• A les 20 hores. La plaça de Sant Joan es converteix en un auditori a l'aire
!liure, en una plaça musical, de la mà de LA BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA.



• De les 10 a les 18 hores. Al pavelló municipal de Ma g raners, FESTIVAL
DE JUDO.

• De les 10 a les 14 hores. A les pistes del Club d'Aeromodelisme Segrià
(ctra. d'Aspa, km 1), XX FESTIVAL AEROMODELÍSTIC RADIO CONTROLAT.

• De les 10 a les 14 hores. Al segon passeig de Ronda, TENNIS AL
CARRER.

• A les 10 hores. A la plaça de la Catedral, VI FIRA DE DIBUIX I PINTURA.

• A les 10.45 hores. Des de la plaça de l'IEI i fins a la rambla de Francesc
Macià, CERCAVILA MEDIEVAL.

rec de Guillem Baches, campió juvenil de Catalunya.

De 9 a 14 hores. Al circuit permanent El Segre (partida de Rufea), ir
SUPER PILOT OFF ROAD. Motocr6s.

A les 9 hores. XXIX CONCURS DE PINTURA RÁPIDA i XXVII CONCURS
DE DIBUIX I PINTURA INFANTIL.

A les 10 hores. Qui diu que hi ha coses que no es col.leccionen? Aneu
a comprovar-ho al pavelló de l'Antorxa, I MOSTRA DEL COL.LECCIONISME
A LLEIDA.

De les 10.30 a les 13 hores. A la canalització del riu Segre, I TRIATLON
CIUTAT DE LLEIDA per equips (1 ciclista, 1 piragüista, 1 atleta).

esi.	 .sesreg

A les 12 hores. A l'avinguda de Blondel, plantada de GEGANTS.

A les 12.30 hores. A la plaça de Sant Joan, ningú no pot faltar a la
tradicional ofrena de flors al nostre patró sant Anastasi. Els Castellers de
Lleida hi faran també la seva ofrena, sinó de flors, sí de torres humanes.

• A les 12.30 hores. Per l'eix comercial, BALL DE BASTONS.

• A les 13 hores. Per l'eix comercial, música i humor a càrrec de MUSIC
SHOW.

• A les 13.30 hores. A la plaça de la Paeria, actuació dels CASTELLERS DE
LLEIDA.

• A les 14.30 hores. Al pavelló de Vidre dels Camps Elisis, ÀPAT MEDIEVAL.

• A les 18 hores. Al circuit permanent de la partida de Rufea, II MOTOCROS
CIUTAT DE LLEIDA.

• A les 17.30 hores. A la rambla de Ferran, MILLA URBANA
INTERNACIONAL CIUTAT DE LLEIDA.

• A les 11 hores. Al pàrquing de la Universitat, CONCURS NACIONAL DE
COLLES SARDANISTES DE LES FESTES DE MAIG DE LLEIDA, a càrrec de
Ia cobla LA JUVENIL DE BELLPUIG.

A les 11 hores. A la Catedral, missa solemne concelebrada en honor de
Sant Anastasi, patró de la ciutat, presidida pel bisbe de Lleida, Ramon Malla
Call, la corporació municipal, les autoritats i les pubilles de la ciutat.

• A les 17.45 hores. A la rambla de Ferran, BALL DE GEGANTS, actuació
dels CASTELLERS DE LLEIDA, a continuació BATALLA DE FLORS. En acabar
Ia batalla de flors no marxeu que encara hi ha més coses: música i humor
a càrrec de MUSIC SHOW.

• A les 19.30 hores. A la plaça de la Pau, audició de SARDANES, amb la
cobla LA PRINCIPAL DE TARRAGONA.



A les 19 hores. A la
MONTGRINS.

A les 19.30. A la plaça de Sant Joan, un moment de repòs per gaudir de
les veus i de les velles melodies marineres, XIV CANTADA D'HAVANERES a

càrrec dels grups CAVALL BERNAT, PORT BO, GRUP GAVINA i ARRELS DE

LA TERRAFERMA.

Dia 12 de maig, dilluns

IIPP—Del 14 al 18 de maii"
I com que encara us quedaré marxa, la festa continua als Camps Elisis amb
la SETMANA CULTURAL i EL XVIII APLEC DEL CARAGOL. Us hi esperem a

tots!

A les 23 hores. Tothom a ballar fins que els ulls es tanquin als Camps
Elisis, revetlla popular, amb LA MARAVELLA i LA PECULIAR i les actuacions
de SABOR DE GRACIA, ELLA BAILA SOLA i MARA REYES. Al pavelló Nou,
LLAMP ROCK, amb l'actuació d'IN EXTREMIS, HEREJIA i HAMLET.

A les 20 hores. A l'Auditori Enric Granados (sala 2), concert a càrrec de

XAVIER BARÓ. Presentació del seu darrer disc.
A les 7 hores. Al riu Segre, a la zona de les comportes, CONCURS DE

PESCA.

• De 8 a 20 hores. Al pavelló municipal Onze de Setembre, VIII OPEN CAIRE-
TROFEU CIUTAT DE LLEIDA DE GIMNASTICA RÍTMICA.

• A les 10 hores. A la plaça de la Catedral, VI FIRA DE DIBUIX I PINTURA.

• A les 10 hores. A la rambla de Francesc Macià i durant tot el dia, instal.lació
del TREN MINIATURA de vapor dels Amics del Ferrocarril, per als qui vulguin
recordar aquells temps.

• De 10 a 13 hores. DIA DE LA BICICLETA. Circuit urbà i interurbà, per a
tothom que tingui una màquina de dos rodes i vulgui fer un tomb sense fer
fum i sense córrer

•-A les 11.30 hores. A la plaça de Sant Joan, presentació de les BANDES
DE LA FESTA DE MOROS I CRISTIANS.

• A les 12 hores. Acció espontània amb els DUBBIE DUBBIES de la
companyia XIP XAP.

• A les 13 hores. A la plaça de la Paeria, ballada de SARDANES amb la
cobla MONTGRINS.

A les 17.30 hores. Sortida, des de la falda de la Seu Vella, de les
COMPARSES DE MOROS I CRISTIANS, que passaran pels carrers dels

A les 20 hores. A la plaça de la Sardana (Seu Vella) tindrà Hoc la batalla

més esperada: LA BATALLA DE MOROS I CRISTIANS. Qui guanyaré?

<> A les 22 hores. Al marge esquerre del riu Segre, CASTELL DE FOCS

ARTIFICIALS. Seguidament, a l'avinguda de Blondel, Fi de Festa amb BALL

DE GEGANTS.

• A les 23 hores. A l'Auditori municipal Enric Granados, concert de
SARDANES I MÚSICA PER A COBLA a càrrec de la cobla MONTGRINS.
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