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Del 27 de setembre a 11 d'octubre, al recinte firal dels Camps Elisis, 46a edició de LA
FIRA DE SANT MIQUEL.

El dia 24 de setembre, al llarg del mati, al Circuit Permanent "El Segre" a la partida de
Rufea, III TROFEU MOTO CLUB SEGRE DE MOTOCROSS CIUTAT DE LLEIDA.

En finalitzar l'estiu, quan tothom
retorna a la normalitat després
de la collita o de les vacances,
arriben les Festes de la Tardor. La
nostra tradició firal i cultural fa
que Lleida sigui una festa a les
acaballes del- mes de setembre,
no només per commemorar Sant

Miguel sinó també per rebre el gran nombre de persones que
ens visiten amb motiu de fires agràries.

Les Festes de la Tardor formen part de la nostra memòria
col.lectiva i, per això, cada any l'Ajuntament de Lleida, per
mitja de la Comissió de Festes, organitza i coordina un seguit
d'actes lúdics adreçats a tota la ciutadania.

Les Festes de la Tardor de l'an y 2000 segueixen la línia marcada
els darrers anys, en el sentit d'accentuar les activitats culturals.
Aix', del 28 de setembre a 1'1 d'octubre, podrem assistir a
concerts, representacions de teatre i de sarsuela o visitar la VIII
Fira d'Art. També podrem participar en actes culturals i
tradicionals de les nostres terres com el Festival de Dansa dels
PaiSos Catalans, la Jornada Castellera, la Cantada d'Havaneres
o la Gran Nit de Bestiari i Foc.

El programa que teniu a les mans ofereix un ampli ventall
d'activitats per poder gaudir dels carrerrs, de les places i dels
equipaments de la nostra ciutat, Lleida.

Bones Festes de la Tardor!

Antoni Siurana i Zaragoza
Alcalde de Lleida

El dia 24 de setembre, a partir de les Il h, a la plaça de Sant Joan, XXXIV APLEC DE
LA SARDANA amb les cobles Ciutat de Girona, Juvenil de Bellpuig, Jovenívola
d'Agramunt i Tres Turons de Bellpuig.

El dia 26 de setembre, al Teatre Principal, a les 19 h, sarsuela "LOS GAVILANES", i
a les 2230 h, en homenatge al tenor lleidatà Albert Grau i Sanz la sarsuela "LA
TABERNERA DEL PUERTO".

El dia 27 de setembre, a les 21'30 h, al Teatre Principal, representació de "DAAALi"
d' ELS JOGLARS.



A les 8 h - TOCS DE MATINADA a càrrec dels Grallers de Lleida i l'Escola de
Gralles, per despertar els Ileidatans ¡les Ileidatanes, Convidar-los a gaudir ben aviat de
tots els actes festius.

A les II h -A la plaça de Sant Joan, 3 hores de JOCS A LA PLAÇA amb Tombs
Creatius. Instal . lació de jocs interactius per als que vulgui jugar.

A les 19 h - A la plaça de Sant Joan, CIRC A LA PLAÇA, malabars i teatre comic amb
Los julaislamas i combinació de dansa, flamenc i malabars amb Teatro Malaje.

A les 2130 h - Al Teatre Principal, representació de "DAAALI" d' ELS JOGLARS.

A les 12 h - A la plaça de la Paeria BALL DE BASTONS amb el Centre Cultural
Lleidatà de Dansaires.

A les 13 h - A la plaça de la Paeria, BALLADA DE SARDANES amb la cobla
NOCTURNA.

A les 19 h -A la plaça de Sant Joan, CIRC A LA PLAÇA, FESTIU CAIXA MANRESA'2000
presenta Marcel Gros amb "FENOMENAL". Marcel Gros es confessa meravellosament
boig per fer riure i pensar. Dues activitats genufnament humanes.

A les 23 h -Al River Café, BAM TOUR LLEIDA, amb el concert de JOHN LANDIS
FANS.

A les 23 h - Al Café del Teatre de l'Escorxador, BAM TOUR LLEIDA amb el concert
de BASTER, combo procedent de l'illa de La Reunión que practica tots els estils de la

,música negra, del reggae a la socca o el mbalax, amb una perspectiva musical actual.



Des de les 8h fins a les 14 h - A les Basses, XXXII CONCURS DE CANT D'OCELLS,
2e Concurs del Cinquantenari.

—44figs

Als porxos de la plaça de la Paeria, VIII FIRA D'ART DE LA TARDOR, organitzada
per rAssociació d'Arts de Ponent de Lleida.

A les 1230 h - A la plaça de Sant Joan, música de carrer amb la FANFARE SAVALE.

A les 18 h - A la plaça Sant Joan, X FESTIVAL DE DANSA PAiSOS CATALANS,
amb l'actuació dels grups: Esbart Cadi de Baga, Esbart Dansaire de Figueres i
Esbart Lleidatà de Dansaires.

A les 19 h - Per l'eix comercial, música de carrer amb la FANFARE SAVALE.

A les 10 h - Al club Hipic Lleida (PARTIDA Boixadors, 144), VI CONCURS DE SALTS
D'OBSTACLES OPEN CIUTAT DE LLEIDA

A les 1230 h - A la plaça de la PaeriaJORNADA CASTELLERA, amb la participació dels
Minyons de Terrassa, els Capgrossos de Mataró i els Castellers de Lleida.

A les 17h - Al carrer Doctor Fleming, Ia. CURSA DE CAMBRERS SAN MIGUEL "Ciutat

—1114); filorA les 21 h - A la rambla d'Aragó, IV GRAN NIT DE BESTIARI I FOC, amb 1-a.	 (, de Lleida".

participació del bestiari de Catalunya, els Diables de Lleida i el Xip Xap. La zona de foc 	 /	 —
es produira a la calçada de la rambla d'Aragó. Cal portar roba adient. Feu cas del servei
d'organització.

A les 20 h -A la Passarelda, CANTADA D'HAVANERES,amb els grups DUET i ELS PIRATES.

A les 23 h - Al Cafè del Teatre de l'Escorxador, BAM TOUR LLEIDA, amb el concert
de TINY, banda californiana de country-pop alternatiu.

El dia 4 d'octubre a l'Auditori Municipal Enric Granados, a les 21:30 h. ÒPERA "LA FILLA
DEL REGIMENT", de G. Donizetti.Versió integral per a piano ,amb vestuari i atrezzo.
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