
festes de la tard

Ajuntament de Unida

sant miquel, del 28 al 30 de setembre d



PREVI

Del 19 de setembre al 13 d'octubre,

Les Firetes estaran instal . lades al

final deis Camps Elisis. 5 i 6 d'octu-

bre, preus populars.

Dissabte 21, de 18 a 28h, al carrer

Doctor Fleming Ill Cursa de Cambrers

San Miguel Ciutat de Lleida.

Dissabte 21 i diumenge 22, al Circuit

d'autocross de la carretera de

Saragossa, IV Campionat d'Espanya i

de Catalunya d'Autocross Ciutat de

Lleida 2002, (II Memorial Francesc

Simorrci).

Diumenge 22, 11 h, a la plaça de

Sant Joan, XXXV Aplec de la Sardana

amb les cobles Cobla Reus Jove,

Bellpuig Cobla, Cobla Jovenívola

d'Agramunt i Cobla Tres Turons de

Bellpuig.

Del 25 al 29, al recinte firal dels

Camps Elisis, 48a edició de la Fira de

Sant Mique!.

Dijous 26, 20h, a la Sala Gosé, inau-

guració de l'exposició Diada Popular

de Fotografia 2002. Les fotografies

finalistes i guanyadores, així com una

de cadascun dels participants de la

Diada Fotogràfica de la Festa Major

de Maig - Sant Anastasi 2002 estaran

exposades fins el dia 13 d'octubre.

Dies 27, 28 i 29 a la discoteca Wonder

Drink Lleida, Happening Harley

Davidson Wonder Drink - Lleida.

Del 27 de setembre al 6 d'octubre, als

Camps Elisis sota un gran pavelló

inflable, Exposició Itinerant Mostra

dels Oficis de la Construcció.

L'Institut Gaudí de la construcció,

dins el marc de l'any Gaudí 2002 pro-

mou l'Any dels Oficis de la

Can

Divendres 27, a les 22.30 h, al Café

del Teatre la banda de rock america-

na Gruesome Galore en concert, l'es-

sència de la música americana amb

un esperit únic.

DISSABTE 28

Als porxos de la plaça de la Paeria,

X Fira d'Art de la Tardor, organitzada per

l'Associació d'Arts de Ponent de Lleida.

A les 10 h, Concurs de salt d'obstacles

Club Hípic Segre, partida Vinatesa 8.

A partir de les 13h. Al club de Tir amb

Arc de Pardinyes, X Trofeu Ciutat de

Lleida.de tir amb arc.

A les 18h. Aia plaça Sant Joan, XII

Festival de dansa Tradicional dels Poisos

Catalans, amb els grups: Esbart

Dansaire de Sabadell, Esbart Reusenc de

Reus i Esbart Lleidata de Dansaires.

A les 18h. Ala Plaça de Sant Llorenç,

Il Concurs Popular de Grallers Ciutat de

Lleida, amb el concert especial de l'or-

questra de l'Escola d'Acordió de Lleida.

Organitza: Associació Colla Gegantera

Grallers Germanor.

A les 19h. A la rambla d'Aragó,

Plantada de Bèsties de Foc arribades

d'arreu de Catalunya.

A les 19h. Als voltants de la rambla

d'Aragó, la Segona Atabalada Infernal i

Primera Atabalada Popular coordinada

pel grup FLIPA.

A les 21h. Aia rambla d'Aragó, V Gran

Nit de Bestiari de Foc, amb les Bèsties de

Foc, els Diables de Lleida, els músics, el

cor..., organitzat pel Xip-Xap. Cal portar

barret, mocador i roba adient. Feu cas

del servei d'organització.

A les 21h. A l'Auditori Municipal,

Companyia Lírica Ciutat Comtal,

Gran Gala lírica de Sarsuela.

A les 21h. A la Seu Vella, dins el marc

de les Jornades Europees del Patrimoni,

amb la col.laboració del Departament

de Cultura Generalitat de Catalunya i

11E1. Concert de Josep lera presentant

el seu darrer disc Sal.Amb la direcció i

producció de Toni Xuclà.

A les 23h. A la rambla de Ferran,

Revetlla amb la festa dels Mesclat

i l'irrefrenable funk de Jack Dynamite

Construction.

DIUMENGE 29

A les 8h. Tocs de Matinada a carrec

dels Grallers de Lleida, l'Escola de

Grates i grups convidats per desper-

tar a tothom.

A les 8h. A la plaça Víctor Siurana,

XXXV Comcurs de Cant d'Ocells.

A les 9 h.- Al club de Tir amb Arc de

Pardinyes, X Trofeu Ciutat de Lleida.

de tir amb arc.

Als porxos de la plaça de la Paeria,

X Fira d'Art de la tardor, organitzada

per l'Associació d'Arts de Ponent de

Lleida.

Des de les 11h. A la plaça de Sant

Joan, Tallers de circ de gran format,

amb el Circ de les Musaranyes, per

tothom que tingui mes de 6 anys.

A les 12.30 h. A la plaça de la Paeria,

Jornada Castellera, amb la partici-

pació dels Capgrossos de Mataró,

Minyons de Terrassa, i els Castellers

de Lleida.

Des de les 17.30 h. A la plaça de

Sant Joan, Tallers de circ de gran

format, amb el Circ de les

Musaranyes, i a les 19.30 h. l'ani-

mació dels Picarols i el seu "Cira

Nostastarat", clourà els tallers.

A les 19h. Al Teatre de l'Escorxador:

Fedra de Jean Racine, amb Rosa

Novell, Lluís Homar, Pere Arquillué,

una història intensa i dramatica.

A les 20.30 h. A l'Auditori, les can-

gons catalanes més conegudes dels

anys 60 en Concert pel Grup de Folk,

Els temps encara estan canviant.

A les 21h. Ala Seu Vella, dins el

marc de les Jornades Europees del

Patrimoni, Cobles a la Seu Vella a

carrec de Bellpuig Cobla i la Cobla

Jovenívola d'Agramunt.

A les 23h - Aia rambla de Ferran,

Revetlla amb el concert de Cadena

100 Lleida, obrirà el grup Ileidata

The Companys, i després el grup

revelació mallorquí Antònia Font.
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SANT MIQUEL 28 - 29 • 30 DE SETEMBRE

Els matisos de la tardor enmarquen les nostres festes. El
marró i el verd, "un color insolent, a la tardor" — tal com
diu la poetessa Anna Aguilar-Amat- del cartel l guanya-
dor ens anuncien aquestes festes del 2002.

La ciutat de Lleida mostra la seva cara més ferma a la
tardor. Per això, les celebracions a l'entorn de Sant
Miguel ens recorden la terra, els orígens i les tradicions.
Un any més, les danses, el correfoc i el bestiari, els cas-
tells i la música tradicional seran presents als carrers de
Lleida. Havaneres, música de cobla, sarsuela., teatre i les
revetlles posaran el so de la nostra festa més acollidora.

Us animo a passejar i a gaudir intensament de les activi-
tats d'aquesta celebració amb la família i amics, com a
retrobament després de l'estiu. Es temps de fira, temps
de festa, temps per a la nostra tardor.

Bones Festes !

LiFt1 - 3/ao5g

Antoni Siurana
ALCALDE DE LLEIDA

Ajuntament de Lleida I TARDOR 2002
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DILLUNS 30

A les 11.30 h. Tradicional Cercavila

amb el Marraco, els Gegants, els

Capgrossos, els Cavallets, els Balls

de Bastons, els Ministrers, l'Àliga i

una representació dels gegants de

les entitats de la ciutat, per l'eix

comercial des de la plaça de la

Paeria, carrer Major, Sant Antoni,

avinguda de Blondel, carrer Major i

arribada a la plaça de Sant Joan.

A partir de les 12h. Al marge esque-

rre del riu Segre, Tallers de Circ coor-

dinats per l'Escola de circ Hopla de

Lleida, podeu practicar malabars,

xanques, corda fluixa, acrobacies,

trapezi, rulos, etc. I també vols cap-

tius amb un globus aerostatic.

A les 12.45h. Ala plaça de Sant Joan

final del cercavila, Ball de Bastons

amb el Centre Cultural Lleidata de

Dansaires, ballada dels Gegants par-

ticipants al cercavila i bateig de l'A-

liga de la ciutat de Lleida del Grup

Cultural Garrigues.

A les 13 h.A la plaça de la Paeria,

Ballada de Sardanes amb Bellpuig

Cobla.

A partir de les 18h. Al marge esque-

rra del riu Segre, Tallers de Circ

coordinats per l'Escola de circ Hopla

de [leida, podeu practicar mala-

bars, xanques, corda fluixa, acroba-

cies, trapezi, rulos, etc. I també vols

captius amb un globus aerostatic.

A les 20h. A la plaça de Sant Joan,

Cantada d'Havaneres amb els grups

Boira i Duet.

A les 22h. Al marge esquerre del riu

Segre, com a cloenda de les festes

Gran Castel! de Focs.

POSTFESTA

2 d'octubre a les 20h. Santa Missa

en honor de la Verge Blanca de

l'Acadèmia, Patrona de Lleida, a

l'Oratori de l'Acadèmia Mariana.

6 d'octubre des de les 9h. A les pis-

tes de Rufea IV Trofeu MotoClub

Segre de Motocross Ciutat de Lleida.

13 d'octubre, a les 11.30 h, a

l'Auditori Municipal Enric Granados

concert de l'Orquestra Simfònica

Julia Carbonell de les Terres de

Lleida. A continuació, a les 12.30 h i

al mateix Auditori, sota la presidèn-

cia de les autoritats eclesiastiques i

civils de la ciutat de [leida,

Certamen Maria en honor de la Mare

de Déu del Pilar, que es venera a la

Parròquia del Pilar a Lleida en el XXV

aniversari de la seva fundació.
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