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Partit de LIdiment del Club Tenis Taula de Lleida
10.30 h, Sala d'Actes del Centre Cívic de Balàfia

Organitza: Club Tenis Taula de Lleida

6 i 7 de maig
Primeres 24 hores d'SLOT de Lleida
Organitza: MESTRE amb el suport de

l'Ajuntament de Ueda

Dia 7 de maig
Final Lliga Catalana d'Atletisme.
1a Categoria Femenina

9.30 h, a les pistes de les Basses.

Carretera d'Osca

VI Trofeu Ciutat de Lleida de Golf
Rafmat Golf Club	 .

Organitza: Rafmat Golf Club i la Regidoria

d'Esports de l'Ajuntament de Lleida

IX Campionat de Catalunya de Motocross
Ciutat de Lleida

De les 8 a les 20 h, Circuit Municipal de
Ia Partida de Rufea de Lleida
Organitza: Moto Club Segre

XII Diada de Judo
De les 9 a les 14 h. Pavelló del Magraners

Organitza: Federació Catalana de Judo-

Delegació de Lleida

N' View

20.30 h. Smiling Jack

CHICO CESAR

20.30 h. Cafe del Teatre

Dia 8 de maig
Carrilet de la Festa Major
9.15 h, Magraners
10.15 h, Bordeta
11.15 h, Cap Pont
1C	 i'esrs+res
10. I H, VCI G' Històric

CALENDARld'ACTES
ABANSDELAFESTA
29 i 30 d'abril
Campionat d'Espanya i Catalunya d'Autocrós.

86 Autocrós Ciutat de Lleida

Organitza: Club d'Automobilisme Escuderia Lleida

30 d'abril
12 h, Auditori Municipal Enric Granados

Concert Coral Polifónica de Pontevedra amo

motiu del "Día das Letras Galegas 2006" dedicat

a l'escriptor Manuel Lugris Freire. I també en

commemoració del XV aniversari de la Coral

Cengallei. Organitza: Centro Galego de Lleida

Del 4 al 7 de maig
17a Fira de Teatre de Titelles

Del 4 al 29 de maig
VII Mostra de pintura sobre la Seu Vella

Seu Vella. Organitza: Amics de la Seu Vella i

Arts de Ponent

5 i 6 de maig
"La Locura de los cuerdos".
Cabaret Contemporani

21.30 h, Recepció

22 h, Sopar i espectacle
Cotton Club. Entrada només amb reserva

5 de maig
VII Premi de Gravat Ciutat de Lleida

19 h, Cercle de Belles Arts. Lliurament dels
premis als guanyadors del concurs

1r Torneig Futbol Femení
Camp Municipal de Pardinyes
Organitza: C.F. Pardinyes i A.E.E Josep
Lladonosa amb la collaboració de l'Ajuntament
de Lleida, la Diputació de Lleida, la Fundació del

Barri de Pardinyes, ORVEPARD i la Federació
Catalana de Futbol

JOAN MANEL SERRAT en concert "MC)"
22 h, Pavelló Barris Nord

Dia 6 de maig
8a Milla Urbana Escolar i

106 Memorial Jeroni Saura

10 h, av. Onze de Setembre - davant del Pavelló
Municipal Onze de Setembre
Organitza: Institut Municipal d'Acció Esportiva

XII Festa de la Solidaritat:

La Nicaragua Possible. Festa Intermón-Oxfam

"Un dia per a l'Esperança"

De les 11 a les 20 h, pg. central dels
Camps Elisis.



gps

23 h, Camps Elisis
GRAN REVETLLA amb la participació de les
entitats de cultura popular i tradicional

Al I»
23.45 h Octavo Arte

'4.45 h Ilegal Conexion
h, NACH

DI MARTS9
Carrilet de la Festa Major
9.15 h, Pardinyes
10.15 h. Balàfia

11.15 h. Seca

18 h. pl. Paeria

La Tronada. Lectura del Prego amb els heralds,
signífers i les Trampes del Pregó

18.30 h, des de la pl. Paeria i per l'Eix Comercial
Seguid de Festa Major

A l'escenari de la
24 h, CYCLE
1.15h, Calvin Brothers
1.45 h, VIVE LA FÊTE

A l'escenari
23 h, Whiskyn's

24.30 h, LAX'N'BUSTO
3 h, SIDONIE

A l'escenan

Cadena 100 Lleida presenta:

23.45 h. MANU GUIX

h, CELTAS CORTOS

20 h pl. Faena

Ballada de SARDANES amb la Cobla Municipal
de Lleida

DIM ECRES1 0
Carrilet de la Festa Major
9.15 h, Mariola

10.15 h, Blocs Joan Caries
11.15h. Rellotge

15.15 h Joan XXIII

Del 10 al 21 de maig c. Riu Ebre al costat del
Camp de Futbol Atlètic Segre. Cap Pont
El Circo de los Horrores. Teatre, cabaret i el circ

en un singular espectacle

18 h, Auditori Municipal Enric Granados

Cinema per a tothom. Projecció "Amadeus"

Organitza: Fundació Viure i Conviure. Obra Social
de Caixa Catalunya. Club Sant Jordi de Lleida

19 h, pl. Sant Joan

Flip-Flop presenta "Oh Europa"

19 h, pl. Faena

Concert de la Banda Municipal de Lleida

20 h, Saló de Sessions del Palau de la Faena

Lectura del Prego Oficial de les festes i

Proclamació de les Pubilles de la Festa Major
de maig Sant Anastasi 2006

22 h, Des del marge esquerre del riu Segre.

Castel! de Focs. 2n Festival de Castells de
Focs Artificials de Lleida amb la pirotècnia

Igual (Barcelona) guanyadora del 1r Festival de
Castells de Focs Artificials de Lleida.

22.30 h. Teatre Municipal de l'Escorxador

SOL PICÓ. "Paella Mixta"

DIJOUS1 1
SANTANASTASI
De les 11 a les 14h, Camps Elisis

De les 17 a les 20 h
PARC DE SOMRIURES, espais i escenaris per a
tothom

8 h, zona de les comportes del riu Segre

Concurs de pesca Infantil de Festa Major
Organitza: Societat de Pescadors Esportius de
Lleida

8 h. per tota la ciutat

Despertada amb els Tocs de Matinada

Organitza: Grallers de Lleida

10.30 h. des de la Paeria fins a la Catedral

Sortida de la Corporació Municipal per l'anada

a ofici amb els gegants, les pubilles i la Banda
Municipal

11 h, Catedral

Missa Solemne

12 h, des de la Catedral fins a la pl. Sant Joan

Processó.

12.30 h, pl. Sant Joan

Ofrena de Flors al patró de Sant Anastasi

12.30 h, pl. de la Pau
Ballada de sardanes amb la Cobla la Principal
de la Bisbal

17.45 h, rbla. Ferran

Batalla de Flors

19.30 h, aparcament Barris Nord
Ball de Festa Major amb l'Orquestra Volcan

19.30 h, pl. Sant Joan

XXII Cantada d'Havaneres amb els grups Arrels
de la Terraferma, Barca de Mitjana, Peix Fregit
els Pescadors de l'Escala



20 h. Auditori Municipal Enric Granados
Concert de Sardanes i Música per a Cobla
amb la Principal de la Bisbal

20 h Seu Vella

Visita guiada nocturna a la Seu Vella
Organitza: Amics de la Seu Veta.

22 h des del marge esquarre del riu Segre
Castell de Focs del 2n Festival de Castells de
Focs Artificials de Lleida a càrrec de la
Pirotecnia de Altura (Castelló)

22 h Cafe del Teatre
FALTRIOUEIRA

Camps Elisis

Nit de la Radio. 40 Principals Lleida presenta:
22 h Lexu's
23 h REVOLVER

DIVENDRES12
De les 17 a les a	 Camps Elisis
PARC DE SOMRIURES,

espais i escenaris per a tothom

16 h. aparcament de Barris Nord

Lliurament de trofeus de les diferents

competicions de les liars
Ball per a la gent gran amb Rolls Band

Orquestra

DISSABTE13
De le.I 1 a	 ; ri Camps Elisis
De les 17 a 	 ,	 h

PARC DE SOMRIURES,

espais i escenaris per a tothom

9.30 h Centre Civic de Balafia
XV Torneig d'escacs escolar Memorial Farrús
Organitza: Club Escacs Lleida amb la
collaboració de l'Ajuntament de Lleida i la
Representació Territorial d'Escacs

10	 Pavelló de Pardinyes
XXVIII 24 hores de Futbol Sala
Organitza: Federació Catalana de Futbol-
Delegació Territorial de Lleida
Comité de Futbol Sala

10 h. pl. de la Catedral
XV Fira Internacional de Pintura i Dibuix

De les 10 a les 19.30 h Camps Elisis,
a la caseta de Fusta

Exposició i Taller de Bonsai
Organitza: Club Bonsai Terres de Ponent

De les 10 a les 20.30 h Installacions d'INEF
a la Caparrella
Rugby. Campionat de Catalunya de sevens
Organitza: Federació Catalana de Rugby, Club
Esportiu INEF Lleida Rugby.

20 h pl. Sant Joan

Ball Folklòric. Casa de Andalucía.

Actuació dels grups Albéniz, Azabache,

Granados i Blanca Paloma

20.45 h, pl. Sant Joan

Ball Folklòric. Casa de Aragón.

Actuació de Raíces de Za-hu-te

22.30 h. Café del Teatre
KEN ZAZPI

23 h Camps Elisis Concerts

Al

23 h, Plowshare
24 h. Nitwitz
1.15 h, RATOS DE PORAO

A l'escenari de la	 tTA:

23 h, La Violeta

24 h. Rumberes dels Garrotan
1 h, Lo Beethoven

A l'escenari
23 h. La Familia Torelli - Guanyador Directe'06

24 h, EFECTO MARIPOSA

A l'escenari Fl RE I	 :

Electro Night

1.15 h, Oscar Kina

1.45 h, CODEC & FLEXOR (live)

2.45 h, ASCII. DISKO

4 h. Bentley Rhytm Ace dl's



Centre Civic de Balafia
XVI Torneig obert d'escacs Ciutat Lleida

Organitza: Club Escacs Lleida amb la
collaboració de l'Ajuntament de Lleida i la
Representado Territorial d'Escacs

" pl. Sant Joan

Espectacle de dansa de l'Associació Ilerdansa
Ballet Jove

pl. Ricard Vinyes
Espectacle de Dansa Catalana amb l'Esbart

Lleidatà de Dansaires

- pl. Sant Joan

Ball Folklòric. Centro Extremeño. Agrupado

folkbrica Nacencia

22	 pl. Sant Joan
Ball Folklòric. Centro Andaluz Terraferma.

Actuació del Coro Rociero Alma y Compás

Escuela de Baile

- Carrer Governador Montcada
Arrencada del CORREFOC, que transcorrera
pels carrers Sant Anastasi, Lluís Besa, la Palma,

Almodí Vell, pl. Catedral, Vila de Foix fins arribar

a l'av. Blondel

Organitza: Diables de Lleida

21.30 h av. Blondel

Arribada del Correfoc i carretillada final en un

espectacle de foc, polvora i trons.

Camps Elisis
GRAN REVETLLA amb la participació de les

Cases Regionals de Lleida

Al PAVELLÓ NOU:

Mr. Jones

REVOLTA 21

LUJURIA
KAN NON

naO

Angel Ot

LA GRAN ORQUESTA REPUBLICANA

PERSIIANA JONES

nari CENTRAL:

COTI

MACACO

flan FIRETES:

LOS SÍREX
'op Manta

DIUMENGE14
Oe Cs 11 d CS
	

Camps Elisis
De les 17 a les

Parc de Somriur
	

espais i escenaris per

a tothom

De les 8 a les 14h. pl . Victor Siurana
XXXIX Concurs de Cant d'Ocells

7 h, zona de les comportes del riu Segre
Concurs de Festa Major

Organitza: Societat de Pescadors Esportius de

Lleida

10 h. Pavelló de Pardinyes
XXVIII 24 hores de Futbol Sala

Organitza: Federació Catalana de Futbol-
Delegació Territorial de Lleida Comité de Futbol
Sala

10 h. pl. de la Catedral

XV Fira Internacional de Pintura i Dibuix

10 h, Cercle de Belles Arts

XXXVIII Concurs de Pintura Ràpida

XXIII TROBADA DE GEGANTS
10.30 h, c. Jaume li entre la Passarel-la i el Pont

de la Universitat
Concentració de Gegants

11.15 h. des de la Passarel . la per l'av. Madrid, el

c. Saracíbar, l'av. Blondel, el c. Sant Antoni, el c.

Major fins arribar a la cantonada amb el c.

Cavallers des d'on retornarà a l'av. Blondel per

acabar a la pl. Sant Joan

Cercavila de la XXIII Trobada de Gegants

1 2 45 h. pl. Sant Joan

Mostra de Balls de Gegants

XI FESTA MOROS I CRISTIANS
11 h, cruïlla del c. Major amb el c. Cavaliers

Entrada Infantil de Moros i Cristians

11.30 h. pl. Sant Joan

Presentació i Concert de les Bandes de

Música participants a la Festa de Moros i

Cristians

17 h. Porta dels Lleons de la Seu Vella

Concentració i entrada de Moros i Cristians

pel c. Cavallers, av. Blondel, av. de Francesc
Macia i rbla. Ferran

21 h, Muralles de la pl. de

la Sardana de la Seu Vella

Parlaments dels capitans i Batalla

de Moros i Cristians



DESPRÉSDELAFESTA
DIADA CASTELLERA
12h. pl . Paeria

Diada Castellera. Castellers de Lleida amb els

Castellers de Mallorca i la Colla Jove dels
Xiquets de Tarragona

12 h. aparcament de la Universitat

586 Concurs Nacional de Colles Sardanistes
de les Festes de Maig de Lleida amb
l'acompanyament musical de la Cobla Ciutat de
Manresa

19 h, pl Sant Joan

XXII Festival Folklòric. Actuació del Grupo de
Danzas Oberena (Pamplona) i l'Esbart Dansaire
Sicoris

19 h. Auditori Municipal Enric Granados

Big Band's Festival. La Big Band de Lleida
actuara amb la Big Band Escola de Música
l'intèrpret i, també, la Big Band del Conservatori

	

1930. 	 h, pl. de la Pau

Ballada de Sardanes a càrrec de la Cobla
Ciutat de Manresa

	1930. 	 h, aparcament de Barris Nord

Ball de Festa Major amb l'Orquestra Cristal 975

20.30 h, Smiling Jack

Concert Andreu Martínez

Fi de Festa
22 h , des del marge esquarre del riu Segre

Castel! de Focs. 2n Festival de Castells de
Focs Artificials de Lleida amb la Pirotècnia

PiroQuiles (Valencia)

22,30 h. av. Blondel

Ball dels Gegants de Lleida

17 de maig
4a Trobada de grups de música rock dels

centres de Secundària de Lleida
Teatre Municipal de l'Escorxador

18 maig
22.30 h, MIKE HERON
Cafè del Teatre

Del 19 al 21 de maig
76 Concurs de Música Instrumental Sant

Anastasi
Auditori Municipal Enric Granados

Organitza: Associació de Música Instrumental

Sant Anastasi

XXVII Aplec del Caragol. Camps Elisis

25 de maig
ROSA ZARAGOZA
22.30 h. Cafè del Teatre

27 de maig
LA TABOLADA'06: I Trobada de costums i
tradicions d'arreu, tot el dia pl. Sant Joan.
23 h. Camps Elisis

Organitza: Regidoria de Drets Civils, Cooperació i
Immigració amb la col . laboració de diferents
entitats de la ciutat

27 i 28 de maig
24 h Bàsquet Promoció.
Pavelló 4 dels Camps Elisis

Tarda del 27 i mati del 28

Organitza: Delegació territorial de Bàsquet Lleida

3 de juny
Premis Literaris "Cartes de Desamor"
Organitza: Centre de Cultura Contemporània de

Pardinyes
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ACCESIOS VTAICLES

RECORE F1RAL

RECINTE
ROUTES

de"

1. Plaça Paeria	 4. Plaça de la Pau	 7. Café del Teatre 10. Aparcament de la Universitat
2. Plaça de Sant Joan	 5. Plaça Ricard Vinyes	 8. Rambla Ferran	 11. Plaça Victor Siurana
3. Plaça de la Catedral 6. Auditori Enric Granados 9. Carrer Major	 12. Av. Blondel

13. Camps Elisis (Parc de Somriures • Revetlles)

MOBILITAT
Trànsit
Per motiu de les obres en l'avinguda Tarradelles-Camps Elisis s'aconsella seguir les indicacions del
gràfic a l'hora d'agafar el vehicle per accedir al recinte.
Recordem que l'aparcament de l'avinguda Tortosa (Mercolleida) es el més proper a la zona.
loti així, amb l'objectiu de facilitar la mobilitat ciutadana es recomana l'ús del transport public per fer
els desplaçaments.

Auto 3USOS
Les nits de revetlla
Dimecres 10 de maig i dissabte 13 de maig
Hi haura un servei especial d'autobusos per facilitar l'accés a les revetlles de les festes.

• Horari del servei de bus
De les 23 a la 1 h, Autobús cada 20 minuts (00, 20, 40)

De la 1 a les 4.30 h, Autobús cada 30 minuts (00, 30)

• Itinerari del servei de bus
Camps Elisis, Bruc, Estació d'autobusos 2, Catalunya 2, Universitat, Hisenda, Ricard Vinyes,

Ensenyança, Auditori, Estació de Renfe 1, Audiencia, pl.de la Pau i Camps Elisis



SALUTACIÓDE
LAFESTAMAJOR

Lleida és una ciutat innovadora i ambiciosa en la seva projecció cap als nous reptes
de les societats avançades del segle XXI: és un municipi que sap desenvolupar-se de
forma intel . ligent, ja que alhora conserva i cuida amb una dedicació especial les
tradicions i els avenços que l'han mantingut cohesionada i l'han dotat de la identitat
que ens enorgulleix a tots. I, evidentment, un d'aquests elements que ens és patrimoni
i que els Ileidatans i les Ileidatanes sabem mimar és la Festa Major.
La nostra festa gran és un bon reflex d'allò que com a societat ens agrada ser: hereus
d'una tradició antiga i alhora ciutadans amatents a les demandes i a les formes

d'expressió del nostre temps. En la Festa Major sabem conjugar els trets que ens han

definit com a poble i que ens han estat llegats, amb les formes d'expressió actual que

ens identifiquen i ens enriqueixen. A més, sabem fer, entre tots, una Festa generosa i
oberta a tothom que la visita amb ganes de gaudir-la al màxim. Perquè, de fet , la
nostra festa és el fruit de l'esforc coldectiu, de tots, i té el seu sentit en la diversió
compartida.
Us animo, doncs, a gaudir amb generositat i amb emoció aquests dies de la Festa

Major de Maig de Lleida perquè continuï sent un referent de convivència i un motiu

d'orgull de tots els Ileidatans i de totes les Ileidatanes.

Angel Ros Domingo

Alcalde de Lleida



MAIGALCARRER
Una vegada superat el llarg període de la tardor i l'hivern, el mes de maig és el
moment en què la ciutadania es llança a gaudir del carrer de manera multitudinaria.
Ens hem tret les peces de roba més gruixudes i encara el sol no ens turmenta. El
maig, a Lleida, esta fet per guanyar el carrer.

Amb aquest ànim, el personal tècnic de l'IMAC, juntament amb la practica totalitat de
les entitats de cultura popular de la nostra ciutat, han dissenyat un programa de Festa
Major que pretén fer-nos gaudir de la ciutat, del carrer, dels nostres espais publics,
que es convertiran, una vegada més, en els Ilocs de trobada d'amics i familiars.
Moros i Cristians. Castellers, Trobada de gegants, Correfoc, Batalla de Flors, 2n
Festival de Focs Artificials de Lleida, els Balls, les Revetlles i Concerts, el Seguici
Popular, la Processó, l'Ofrena floral al nostre patró Sant Anastasi...Un programa de
festes per a tots els publics a la nostra ciutat, on sera impossible avorrir-se, on sera
difícil escapar de l'ambient festiu, on sera impensable quedar-se a casa. Només em
resta animar-vos a tots i a totes, a gaudir de Lleida en harmonia, a fer de la diversió
un exemple de convivència i civisme, a tornar a fer del maig el mes més magic de la
ciutat de Lleida.

Xavier Saez i Bello&
Tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Lleida i president de l'IMAC
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VINEALESFIRE
Camps Elisis

Del 23 d'abril al 28 de maig

Divendres 28 d'abril, 5 i 19 de maig preus populars

Els Camps Elisis obren les seves portes i ens conviden a entrar en l'espai
més genuí de les festes. Fires, firetes i barraques que el temps ha conver-
tit en símbols festius per excel•encia. De fet, es diu que les Firetes ocu-
pen un lloc en l'imaginari col•lectiu popular més antic i en els record més
personals, qui més qui menys tothom hi ha passejat alguna vegada.
Així que un any més benvinguts al món de les atraccions, jocs, cavallets,
trenets, núvols de sucre, xurros, balins... L'univers eclectic de colors,

olors, veus. emocions i diversió de les Firetes.

7



VA IRA
OE	 BE llEATREfilTELLES BE ILEIBA

ABANS 16LAFESTA
29130c
Campionat d'Espanya i Catalunya d'Autocros. 86 Autocros Ciutat de Lleida
Espectacle automobilístic de gran impacte visual i tot un referent esportiu a restat. La vuitena edició de

l'Autocrõs de Lleida demostra la tradició que aquest esdeveniment ha assolit a la ciutat amb gran

repercussió als mitjans i econòmica per a la zona. De fet, la prova, com en les darreres edicions,

puntuara pel Campionat d'Espanya i Catalunya d'Autocrõs. Des del seu inici al 1999 el Campionat ha

agafat força i any rere any guanya en acceptació popular i participació.

Organitza: Club d'Automobilisme Escuderia Lleida

30c 'abril
Concert Coral Polifónica de Pontevedra amb motiu del "Dia das Letras Galegas 2006" dedicat a

l'escriptor Manuel Lugris Freire, a més, de la commemoració del XV aniversari de la Coral Cengallei.

Auditori Municipal Enric Granados

Organitza: Centro Galego de Lleida

Del4a 7cemaig
17a Fira de Teatre de Titelles
Un any més, la magia de les titelles inundara els carrers, les places i els teatres de Lleida. Del 4 al 7 de

maig s'obre el mercat de l'espectacle visual i titellaire. La ciutat es convertira en el més gran aparador

de l'univers dels putxinel . lis, una cita ineludible per a tots els programadors d'aquest ambit, que

converteix Lleida en el punt de mira del panorama escènic. Més d'una cinquantena d'espectacles on

petits, grans, joves, professionals, afeccionats i programadors podran triar i remenar. Enguany la fira

dóna pas a la 17a edició amb un component especial: la celebració dels 20 anys del Centre de Titelles

de Lleida i dels 10 anys de la seva Associació d'Espectadors. Dues décades de producció d'espectacles

que el Centre celebra amb la nova coldecció dels textos i dibuixos dels seus treballs en dos Ilibres:

"Hamelin" i "En Patufet".
Més informació: www.firateatre.titelleslleida.com

Centre de Titelles de Lleida, pl. de l'Hort de Santa Teresa, núm. 1



3el4a129demaig
VII Mostra de pintura sobre la Seu Vella

Seu Vella

Organitza: Amics de la Seu Vella i Arts de Ponent

516demaig
"La Locura de los cuerdos". Cabaret Contemporani
21.30 h. Recepció
22 h, Sopar i espectacle

Cotton Club

Entrada names amb reserva

5demaig
VII Premi de Gravat Ciutat de Lleida
19 h, Cercle de Belles Arts. Lliurament de premis als guanyadors del concurs.
L'exposició dels treballs es podré visitar durant la Festa Major fins al dia 14 de maig.

Ir Torneig Futbol Femení

Camp Municipal de Pardinyes. Primera edició del Torneig Futbol Femení adreçat als centres de
secundària de la ciutat de Lleida. La modalitat sere de futbol 7 i podran participar-hi aquelles persones
que hagin nascut entre els anys 1989 i 1992.
Organitza: C.F. Pardinyes i A.E.E Josep Lladonosa amb la col•aboració de l'Ajuntament de Ueda, la
Diputació de Lleida, la Fundació del Barri de Pardinyes, ORVEPARD i la Federació Catalana de Futbol

JOAN MANEL SERRAT en concert
22 h, Pave116 Barris Nord

Mô es el nom que els menorquins donen a la seva capital Maó, una ciutat on Joan Manuel Serrat
descansa i estiueja. Un ¡lac idiihc on van començar a prendre forma les cançons del seu esperat nou
disc en català. I així es com l'ha volgut titular: "Mó".
El cantautor arriba a Lleida dins de la seva gira de concerts, estrenada el 27 d'Abril a Maó, que

recorreré els Països Catalans per presentar el seu treball en estat pur. Aquest cop dotze

cançons amb música i Iletra creades, gairebé íntegrament, pel propi artista. Una

delícia per als incondicionals i amants del noi del Poble Sec.

Aquest cop, pert), amb el valor linguistic afegit, Serrat aposta pel català

després de 17 anys sense publicar cap disc de cançons inèdites en aquesta

¡lengua. L'últim, "Material sensible", data del 1989.

Per a l'ocasió, ha reclamat el talent d'antics companys com Ricard Miralles

(piano, direcció musical i arranjaments), Josep Mas Kitflus (teclats i

41,0	 arranjaments), Victor Merlo (contrabaix), David Palau (guitarres) i Roger

Blavia (bateria i percussió). I en qualitat de collaborador especial hi ha

Pere Bardagí (violí), en la canco "Cap-gros". A més, els versos de Joan

Margarit posen Iletra a "Mala mar", l 'única cançó del disc que no ha

composat Serrat.
Artesà de la paraula i artista consagrat, el cantautor continua

recollint fruits de la seva llarga trajectòria; tant en el terreny

musical com en l'àmbit més institucional que palesen el

seu paper en la cultura catalana.

L'últim ha estat aquest mateix any amb la Medalla

d'Or de la ciutat de Barcelona, un guardó concedit

per l'aportació artística i pel prestigi assolit com a

music i ciutadà internacional.

Una cita imprescindible per a tots els amants de

Ia música d'autor feta amb la millor sensibilitat i

composició artística.

Entrades numerades
Venda d'entrades: ServiCaixa /902 33 22 11/

www.servicaixa.com



emaig
8a MiIla Urbana Escolar i 106 Memorial Jeroni Saura
w h, ay. Onze de Setembre, davant del Pavelló Municipal Onze de Setembre
Autêntica cursa sobre asfalt on poden participar-hi tots els escolars de Lleida i rodalies que tinguin
entre 6 i 12 anys.

Per als més experts fer una Mita es coffer una distancia de 1609 m. en el minim temps possible. Aqui,
però, s'ha adaptat als participants perquè tots els escolars puguin coffer el més rapid que puguin. El
circuit tindrà 620 m. per la categoria prebenjamf-t benjami i 1240 m. per la categoria alevi. La diversió i
l'esperit esportiu estan assegurats.
Organitza: Institut Municipal d'Acció Esportiva

XII Festa de la Solidaritat: La Nicaragua Possible
Festa Intermón-Oxfam "Un dia per a l'Esperança"

De les 11 a les 20 h, al passeig central dels Camps Elisis
L'esperit solidari i la sensibilització envairan els Camps Elisis d'una festa que porta anys de compromis
social. Durant tot el dia, Lleida engegarà el motor de l'esperança igual que 40 ciutats més de tot restat.
Jocs per als infants, cap-grossos, grallers, percussió, capoeira, música en viu i moltes més activitats

obertes a tothom.
Organitza: Intermón-Oxfam

Partit de Lluïment del Club Tenis Taula de Lleida
10.30 h. Sala d'Actes del Centre Civic de Balafia

Organitza: Club Tenis Taula de Lleida

617demaig
Primeres 24 hores d'SLOT de Lleida
Als magatzems del costat de la botiga Agusti Mestre

Dissabte 6 de maig

13 h, verificacions tècniques

13.30 h, entrenaments oficials

16.30 h "Breefing"

17 h, inici competició 24 HORES

23 h, inici conducció nocturna

Diumenge 7 de maig

7 h. fi conducció nocturna
18.30 h, final de cursa

19 h, repartiment de premis

6c



7demaig
Final Lliga Catalana d'Atletisme. la Categoria Femenina

9,30 h. a les pistes de les Basses. Carretera d'Osca

VI Trofeu Ciutat de Lleida de Golf

Rafmat Golf Club

Organitza: RaTmat Golf Club i la Regidoria d'Esports de l'Ajuntament de Lleida

IX Campionat de Catalunya de Motocross Ciutat de Lleida

De les 8 a les 20 h, Circuit Municipal de la Partida de Rufea de Lleida

Organitza: Moto Club Segre

XII Diada de Judo

Pavelló de Magraners. La tradicional trobada de diferents clubs de Judo de Catalunya arriba enguany a

Ia dotzena edició. Prop de 200 participants es trobaran per competir i mostrar les millors arts d'aquest

esport.

9 h, Categories petites (Mini-mini, Mini, Sub 11 i Sub 13). Pesatge

10 h. Competició Infantil
11.30h, Categories grans (Sub 15, Sub17, Sub 20, i Open -sense limit d'edat ni pesos-) Pesatge

12 h. Competició dels grans

L'entrega de premis es farà cada cop que acabin dues categories.

Organitza: Federació Catalana de Judo- Delegació de Lleida

N' View

20.30 h, Smiling Jack

Els temes més actuals i els clàssics de sempre tenen un Hoc en aquest espectacle musical. Versions

sota una original i particular visió sonora, per veure i escoltar amb uns altres ulls i orelles.

CHICO CÉSAR

20.30 h. Café del Teatre
Poques cultures són tant productives i

fructíferes com la brasilera. Chico Cesar es

un d'aquests nous talents, original del Brasil,

que despunta amb mês projecció fóra de

casa. Comparat amb Caetano Veloso per la

seva forma de cantar i per la poética de les

composicions, la clau de l'artista rau en la

fantástica combinació de l'univers sonor i

cultural del seu país. Actuacions coloristes

amb sabors africans formen el seu treball

"De un tempos pra cá". Un disc romàntic que

combina cançons dels 80 amb altres

d'aquesta dècada que conformen els

passatges sonors de la vida de l'artista al

sud del Brasil.

8demaig
Carrilet de la Festa Major

Després d'un any d'espera arriba el Carrilet

carregat dil . iusió, música i energia. Els nens

i nenes de les escoles bressol municipals

podran pujar a l'emblernátic tren de la Festa

Major, Una travessia plena de jocs, diversió i

rialles que els infants aprofiten per viatjar i

veure la ciutat amb uns altres ulls.

9.15 h, Magraners

10.15 h, Bordeta

11.15 h, Cap Pont

5.15 h, Centre Històric



FOTOMAIG
L'Ajuntament de Lleida i Foto Llorens conviden els Ileidatans i les Ileidatanes a participar en el Fotomaig

Lleida 2006.
Us proposem captar instantànies de la Festa Maior entre el dies 11 i 14 de maig i optar a un dels

premis amb què es guardonaran les imatges més simpàtiques i originals.

L'objectiu del Fotomaig és que la ciutadania participi del caracter popular i lúdic de la Festa Major, per

això, tothom que ho desitgi pot concursar-hi portant la seva camera fotogràfica.

Enguany també amb el telèfon

En aquesta edició s'incorpora una nova modalitat al concurs que permetrà l'enviament de fotografies

amb el telèfon mòbil. A través d'un mms es pot participar en Fotomaig i captar en un segon els

moments més singulars de la Festa.

Bases del concurs
1. FotoMaig és un certamen fotogràfic que se celebrara els dies 11,12,13 ¡14 de maig del 2006.

2. El concurs és obert a la participació de tota la ciutadania sense limit d'edat.

3. Els participants utilitzaran la seva pròpia camera fotogràfica. En el cas de les cameres digitais,

s'haurà d'entregar un CD amb un maxim de 36 imatges.

4. El dia 9 de maig a partir de les 19 h i ai llarg de tot el dia 10 es Iliuraran, a l'entrada de l'IMAC

(av. Blondel, 64) i gratditament, un rodet de camera de pas universal de trenta-sis exposicions o un

CD -segons la modalitat- a cada participant.

Aquells que ho desitgin, podran utilitzar els seu propi carret de color i de pas universal. Als primers

cinc-cents concursants que recullin el seu rodet, set obsequiara amb una bossa de regals, cortesia

de l'Ajuntament de Lleida i de Foto Llorens.

5. Enguany, s'incorpora una nova modalitat al concurs: l'enviament de fotos a través del telèfon mòbil

Per participar-hi envia la teva imatge amb un mms a l'adreca fotomaig@paeria.es

6. La temàtica de les fotografies d'aquest any sera la música. Es pot triar d'entre tos els actes

previstos de ill al 14 de maig. Cal presentar instantanies que plasmin les múltiples manifestacions

del component musical en la Festa Major de Maig.

7. Els rodets o els CD s'entregaran abans del 20 de maig a l'entrada de l'IMAC o a la botiga de Foto

Llorens (c. Major. 78).

8. A partir del 30 de juny, a la botiga

Foto Llorens es lliuraran gratuïtament

als participants els CD i els rodets,

revelats i amb una còpia

9. Un jurat seleccionara cinquanta
fotografies finalistes que seran

premiades amb un diploma

acreditatiu de la Paeria. Entre els

finalistes s'escolliran els guanyadors

del Fotomaig 2006.
10. El veredicte del jurat es farà públic al

Ilarg de les Festes de la Tardor. Les

fotografies finalistes i guanyadores,

així com una de cada participant,

s'exposaran a la sala de Sant Joan

del 21 de setembre al 8 d'octubre de

2006.
11. Els negatius de les cinquanta

fotografies premiades restaran

dipositats als arxius de l'Ajuntament

de Lleida.

12. A més, s'elaborara un cartell amb les

fotografies finalistes i guanyadores

del concurs, que es repartira entre

tots els participants.

13. El fet de participar en el concurs

comporta l'acceptació de totes i

cadascuna de les bases.

roto - lloteno



imarts9
Carrilet de la Festa Major
Els nens i nenes de les escoles bressol municipals viatjaran per la ciutat amb el Carrilet de la Festa
Major.

9.15h Pardinyes

10.15 h. Balàfia
11.15h Seca

18 h. pl. Faena

La Tronada, una auténtica simfonia de sons pirotècnics que anuncia l'inici de la Festa Major. Tot seguit,
Lectura del Prego amb els Heralds, Signifers i les Trampes del Frew:). Tres senyes d'identitat que
inauguren la Festa Major de Sant Anastasi.

Les Trampes del Pregó, les més antigues de la festa
Les trampes són un dels elements festius més antics de la nostra ciutat i, segons diuen els estudiosos,
estarfem davant de les més antigues de tota Catalunya, datades ja als segles XVI o XVII. Protagonistes
ancestrals que sempre han participat a la Festa Major des del vot de festa de Sant Anastasi any 1927,

any rere any la festa comença sota l'atenta mirada d'aquests yells instruments.



Due són les Trampes? Batejades popularment amb aquest nom es tracta d'unes timbales amb cos

metallic d'aram i una membrana de pell de cabrit. El seu origen es remunta als musics de la Paeria,

sonadors de trompeta i timbalers de principis del segle XV. Treballadors municipals a qui els tocava fer una

mica de tot, des de precedir les sortides solemnes, fins anunciar els pregons o amenitzar actes festius.

Eren autèntics símbols del poder local i municipal reconeguts per tots els ciutadans pels característics

vestits de color vermell. Pero, com tot plegat, el pas dels anys va ser sinònim de canvis. A part del color,

que passe del vermell al carmesí, durant el segle XIX les timbales van perdre presencia i es reduí

considerablement el nombre de musics i actuacions. Les trampes van passar de ser un element

relativament quotidià a ser un autèntic ritual que nprnés apareixia en actes festius i oficials. Fet que ha

restat fins l'actualitat tal com ho demostren les limitades ocasions en què apareixen les trampes i es pot

escoltar el seu so.

Del segle XVI al XXI

En un principi els musics carregaven les trampes a peu en totes les seves aparicions, després, fins al

segle XX es va idear una manera més àgil i les trampes començaren a desfilar dalt d'un cavall o d'una

mula guarnida. Un cop acabada la Guerra Civil el cavall desapareix i les timbales i els musics tornen a

sortir al carrer a peu, al final de la comitiva festiva.

Tanmateix, el pas dels anys es sinònim de fusions en les tradicions i les trampes no van quedar

excloses dels canvis.

Al segle XX es van incorporar dos elements festius més: els Heralds i els Signífers, els quals,

curiosament, son obra dels mateixos que van crear el popular Marraco. Les noves figures encapçalaven

la comitiva del pregó però amb el temps van acabar barrejant-se amb les trampes i tots tres es van

situar al davant obrint la cercavila. Per aquest motiu, avui parlem dels "Heralds, Signífers i Trampes del

Pregó" com tres elements units que han esdevingut les icones simbòliques que encapçalen el seguici i

anuncien el pregó.

Documentació bibliogràfica: Ramon Fontova i Caries, a qui agraim el seu treball històric entre arxius, articles i Ilibres per recuperar els elements

tradicionals de la cultura popular de Lleida.

Herminia Sirvent



18 30 h des de la pl. Paeria i per l'Eix Comercial

Seguici de Festa Major. Després dels rituals, els elements més tradicionals de Lleida cobren vida i
surten al carrer. Arrencada a la Paeria del seguici popular amb els Gegants, els Cap-grossos, els

Cavallets, el Marraco, els Ministrers i els Bastoners, que recorreran tot l'Eix Comercial.

20 h pl. Faena

Ballada de Sardanes amb l'acompanyament musical de la Cobla Municipal de Lleida. La tarda

inaugural de les testes s'acabarà a ritme de cobla.

2



Dimecres 10
Carrilet de la Festa Major
El Carrilet de la Festa Major espera als nens i nenes de les escoles bressol municipals per emprendre

un viatge ple d'emocions i rialles.

9.15 h Mariola
10.15 h, Blocs Joan Carles

11.15 h, Rellotge
15.15 h, Joan XXIII

Del 10 al 21 de maig
c. Riu Ebre al costat del Camp de Futbol Atlètic Segre. Cap Pont

El Circo de los Horrores. Teatre, cabaret i circ en un singular espectacle ambientat en un cementiri de

l'any 1800. Sensacions a flor de poll en un show fresc, intelligent i esfereïdorament divertit.

18 h, Auditori Municipal Enric Granados

Cinema per a tothom. "Amadeus"
Projecció de la pel . lícula "Amadeus" del director Peter Shaffer, amb motiu del 25è aniversari del

naixement de Wolfgang Amadeus Mozart. Un film que ens acosta a la personalitat d'aquest músic

universal i ens permet coneixer un autèntic geni a través de les seves composicions.

Organitza: Fundació Viure i Conviure, Obra Social de Caixa Catalunya, Club Sant Jordi de Lleida

19h, pl. Sant Joan

Flip-Flop presenta "Oh Europa". Espectacle de gimnastes, ballarins i acròbates del grup Flip-Flop del

Club INEFC de Lleida. Un autèntic viatge intercultural on la poètica de la dansa es combina amb la

plàstica gimnàstica i l'atreviment del circ. Flamenc i jazz es donen la ma amb Funky Fusió.

19 h, pl. Faena

Concert de la Banda Municipal de Lleida. Recull de peces engrescadores amb gran diversitat d'estils

musicals: música de cinema, tradicional i popular que tothom reconeix. Un concert a cel obert perquè

tots els Ileidatans puguin escoltar cada nota i compas de la banda.

20 h, Salo de Sessions del Palau de la Paeria

Lectura del Prego Oficial de les festes i Proclamació de les Pubilles de la Festa Major de maig Sant

Anastasi 2006. Aquest acte comptarà amb interpret de llenguatge de signes.

22 h. des del marge esquerre del riu Segre

El primer Castel! de Focs de les festes inaugurara el 2n Festival de Castells de Focs Artificials de

Lleida que durara fins a finals de festes.

La Pirotecnia Igual (Barcelona) guanyadora del ir Festival de Castells de Focs Artificials de Lleida

sera l'encarregada d'encetar el festival amb un espectacle pirotècnic de Ilums, focs i colors.



Teatre Municipal de l'Escorxador
SOL PICO. "Paella Mixta". Un tast de paella saborós i provocatiu en què Sol Picó desperta
l'espectador i el submergeix en un apassionant espectacle de dansa.

amps Elisis
GRAN REVETLLA amb la participació de les entitats de cultura popular ¡tradicional.

Al PAVELLO NOU

Octavo Arte
Ilegal Conexion

NACH

Octavo Arte Hip-hop

Octavo Arte des de Lleida esta format per Dj Vila i Ciniko. La paraula es
l'arma d'acció que utilitzen per combinar rimes incisives tal com van
demostrar en la seva primera maqueta "La niebla está en el mapa".
L'any passat aquests Ileidatans van treure "Capullos, zorras y mariconas"
un treball que avança per tots els escenaris i mostra la capacitat creativa
del grup que prepara un nou projecte per aquest any: "la parte más
oscura".

Ilegal Conexion Hip-hop

Des de fa tres anys aquests joves Ileidatans, d'origen centre-americà, es
dediquen exclusivament i únicament a fer hip hop. Amb prop d'una
quinzena de temes consolidats el grup prepara en aquests moments una
maqueta que sortira a la Ilum ben aviat.

NACH Hip-hop

Temes i Iletres plenes de poesia, metàfores i compromis. Dotze anys
escrivint rimes i gairebé nou anys recorrent els escenaris de tot l'estat.
Autèntic hip hop, així arriba aquest alacantf per presentar la nova obra:
"Ars Magna" (art major en Ilatf) i "Miracles". Treball dividit en dues parts
que avalen l'arquitectura d'un llenguatge que parla sense presses i
convida a la reflexió sobre la indiferència, la realitat i els sentiments o
frustracions de la vertiginosa vida actual.
Temes que van del so més epic al soul recreant els millors ambients per
cada peça amb collaboracions d'artistes com El Payo Malo, Juaninacka,
o Niki. Un salt mortal en la trajectória de Nach que continua el fructífer
treball anterior de "Poesia Difusa", el disc de hip-hop més venut durant el
2003. Música que l'artista ha transformat en la millor forma d'expressió
per crear imatges i situacions. Un espectacle digne de la millor
improvisació, mestratge i originalitat en escena.

A l'escenari de la GLORIETA

CYCLE
Calvin Brothers

VIVE LA FÊTE

CYCLE After punk rock gòtic

Una de les autentiques revelacions musicals de l'any. Cycle ha passat de tocar en petits ambients

underground de música electrònica madrilenya als escenaris mes importants. L'exit de la banda ha

travessat el panorama musical des de que temes com "Confusion!!" o "Apple Tree" van arribar a les

emissores de radio mês alternatives. Sons freds, poderosos i inquietants amb un component picant

força atrevit. Sonen a rock però no hi ha guitarres tradicionals sinó aparells electrònics que recreen

tonades contagioses al mes pur estil pop.

La seva música, actitud i imatge han estat figura de carteli en

gairebé tots els festivals com el Sonar, FIB, Live Dance Festival,

Sonorama, Más que pop, Tempo i molts altres. Plataformes que

han projectat al grup internacionalment, en especial per

Alemanya, Italia i Anglaterra.

Els madrilenys arriben durant la gira de presentació del seu Album

debut "Wak on the Rocks" editat pel segell Subterfuge.

Una proposta sonora hereva de la millor tradició de l'after-punk de

finals dels anys 70 i principis dels 80. Composicions que recorden

a mítics com Joy Division o Bauhaus i a la potent escola industrial

europea comandada per Fron 242, The Neon o Nittzer Ebb. Tot

condimentat amb reminiscències del breakbeat dels anys 90.

Autentic espectacle que escapa dels paràmetres convencionals i

que els ha donat el qualificatiu de grup revelació i el premi "Ojo

crítico" (RNE) de Música Pop del 2005. Una nit per al rock amb

bases electròniques i guitarres distorsionades.



C

Calvin Brothers Pop, rock, electro, tecno
Després d'haver passat diversos anys com a dj's en diferents cabines dels pubs de Lleida aquests
germans s'han trobat junts en la nova etapa del Cotton Club i el resultat ha estat explosiu. Pop, rock,
electro, tecno....no tenen miraments alhora de barrejar estils. Creen sessions divertides i plenes de
força que no deixen indiferent a ningú.

VIVE LA FÊTE Electro-punk-rock-festiu
Duet musical on la diversió esta assegurada.
Practicants del que molts anomenen "kitch pop" Vins i
tot el retro aprofiten la música per tenyir-la de tocs
eròtics i provocatius. D'origen belga, desinhibits,
picants, atrevits i moderns es defineixen com una
banda impressionantment "chic" que pretén pujar a

l'escenari per gaudir de la festa. Els seus integrants
són Els Pynoo (veu), enamorada del pop francès, el
glamour de "Brigitte Bardot", "Serge Gainsbourg" i
l'agitació dels anys 60 i Danny Mommers (veu i

guitarra) , baixista de "dEUS", addicte al punk dels

"Stooges", l'electrònica macarra de "Suicide" i la new
wave dels 80. Amb la companyia de Brunin (baix),

Marc Requilé (teclats) i Jan D'Hooghe (bateria).

Fan música gamberra amb el seu punt de glamour,

directa i sexual, facturada sense més pretensions que
Ia diversió. "Grand Prix", el seu darrer album, es un

altre exemple de tecno-pop sense prejudicis.

A l'escenari CENTRAL
23 h, Whiskyn's

24.30 h. LAX'N'BUSTO
SIDONIE

Whiskyn's Pop

La banda de Reus torna a Lleida amb els particulars
"Souvenirs" que estan recorrent tot el territori físic i els

mitjans del país. Un disc que passeja per 12 souvenirs de

Ia memória, 12 records convertits en cançons al més pur

estil pop amb un so tranquil que captiva als seguidors

més joves.

LAX'N'BUSTO Rock
Grup emblematic de l'escena del rock català que l'any vinent complirà 20 anys de trajectória. Dues

decades de treball amb grans discs, concerts multitudinaris i un bon grapat de cançons que han
esdevingut autèntics classics del rock fet a casa nostra. Un referent en l'escena musical catalana que
ara aposta per fer being i ens presenta "Grans Exits" (Discmedi 2005), un treball recopilatori que

captura els passatges més brillants de l'extensa discografia de la banda.
Els del Vendrell miren enrera perquè gaudim en directe de les emblemàtiques "Nena", "Cel del nord",
"Tu ets la Ilum", "No vaig triar" o "Vull Pau", aquesta última enregistrada en estudi el passat mes
d'octubre. Repertori canviant pelt) sempre per emocionar-se, cantar i retrobar-se amb la força que
desprèn el grup a l'escenari. Són justament el directe i l'energia en viu amb perfecta sintonia amb el
públic els trets més distintius de Lax'n'Busto. Aixf s'ha materialitzat en -Grans Exits", enregistrat en els
concerts del grup arreu de la geografia catalana durant la Gira L'N'B 2004.

Banda consagrada de la história del rock català que continua colleccionant medalles a la prestatgeria

com el Premi Enderrock 2006 a un dels millors grups pop-rock català de 2005 i a la millor portada pel disc
"Grans Exits".
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SIDONIE Pop psicodèlic

"Fascinado", el nou disc Sidonie mostra la consolidació

d'aquest trio barceloní amb més de 10 anys als

escenaris. Cançons que sonen a psicodèlia i a pop d'alta

densitat imaginatiu i ric en sonoritats. Ara, la banda

presenta el seu tercer treball on abandona l'anglès pel

castellà i experimenta amb instruments i sabors nous

sense perdre, diuen, la seva mirada paranoica crítica.

Són innovadors i diferents però, alhora, deutors de la música de grups dels 60, de la psicodèlia
californiana, dels primers Pink Floyd amb Syd Barret, de pinzellades del funk i de sonoritats Indies entre

moltes altres.

Un espectacle del pop més lluminós mai separat del gamberrisme, la transgressió i la festa

característiques del grup.

A l'escenari FIRETES

Cadena 100 Lleida presenta:

23.45 h. MANU GUIX

2 h. CELTAS CORTOS

MANU GUIX

Cantautor barceloní, conegut mediaticament com el mestre de

l 'Acadèmia televisiva d'Operación Triunfo. El noi del piano, pelt, vol

deixar clar què fa en la seva vida real i ens presenta un treball de to

intimista. Després d'abandonar "Vale Music", discogràfica on treballava

anteriorment, ara ha editat el seu propi segell discogràfic per produir

un disc 100% pur i personal.

Temes que es mouen entre el pop-rock, el funk i el jazz, amb certs

tocs electrònics però, també, amb una formació de musics bàsica:

bateria, baix i piano. Lletres amb un to més social sense abandonar el

to poetic d'algunes balades fent honor a la seva dilatada trajectória

com a director i interpret d'espectacles teatrals musicals com "El somni

de Mozart", "Tu, jo, ella. ..i Weber"- ambdós guanyadors del Premi

Butxaca- "La botiga dels horrors" i molts altres.

CELTAS CORTOS

"Soplando versos" amb aquesta airejada de grans exits Celtas Cortos recull en un disc les cançons

mítiques de la banda i cinc temes completament nous. Un album que repassa l'amplia discografia des de

1998 amb "Así como suena" seguida de 16 temes més entre els que destaquen "Cuéntame un cuento",

'Tranquilo majete", "Vamos" o "Gente distinta".

El grup amb més de 20 anys de recorregut musical ha recuperat enguany el seu líder i cantant de

sempre Jesús Cifuentes que continuara oferint el millor directe en una gran gira que inclou un concert

especial a Mèxic, pocs dies després de l'actuació a Lleida.

Aquí, el seu millor directe arribara de la ma de Cadena 100 Lleida, una emissora que, amb prop de 60

concerts durant els darrers 4 anys, aposta pels directes rigorosos dels interprets consolidats i dels

nous talents.



Herminia Sirvent

DIJOUS1
SANTANASTASI
ParcdeSomriures
De les 11 a les 14h i de les 17 a les 20h. Camps Elisis.

ESPAI TARONJA Davant la porta del Pavelló de Vidre

Comerç Just. Venda de productes i informació.

ESPAI GROC	 r)-,rr Infantif

Mati i tarda. TRADIJOCS de Giramón. El món dels jocs per a tothom.

ESPAI VERD Pavelló de Vidre

Carrilet de la Festa Major

SPAi LILA Escenari Piscines
11h, DE PARRANDA "Cacau de contes"

18 h. DESASTROSUS CIRCUS "Circant la Mar Blava"

ESP-	 : .AU Escenari av. Principal

12 h KAROLI "L'home Roda"
0 h EL CONTE DEL MARRACO "La Barrila"

ESPAI VERMELL Escenari Glorieta
3 h XAROP DE CANYA "El somni de l'home del sac"

9 h, Final Grups Batalla de Flors
PEP CALLAU I ELS PEPSICOLEN "Gran Show"

ESPECTACLES ITINERANTS
Elements pintorescos i movedissos que animaran els carrers de la ciutat com Els Pepsicolen,

Xirriquiteula, Xarop de Canya . Batucada de Músics i La Banda del Surdo que envairan Lleida

amb una festa que es balla amb ioïda, s'escolta amb els ulls i s'assaboreix amb els peus. Música.

ritme, moviment i molta energia.

8 h. zona de les comportes del riu Segre. Concurs de pesca Infantil de Festa Major

Organitza: Societat de Pescadors Esportius de Lleida

8 h per tota la ciutat, Despertada amb els Tocs de Matinada

A trenc d'alba, els grallers conviden a totes les colles de Lleida a despertar la ciutat. Música de bon

mati que pregona l'arribada del gran dia de la festes: Sant Anastasi. El so de les gralles convida a tots

els ciutadans i ciutadanes a participar en una jornada plena d'actes festius.

Organitza: Grallers de Lleida

10.30 h, des de la Paeria fins a la Catedral. Sortida de la Corporació Municipal per l'anada a ofici

amb els gegants, les pubilles i la Banda Municipal.

li ii Catedral. Missa Solemne. Ofici en honor a Sant Anastasi, patró de la ciutat, presidit pel bisbe de

Lleida Excm. i Rvdm. Sr. Francesc Xavier Ciuraneta, la Corporació Municipal, les autoritats i les pubilles

de la ciutat. Aquest acte comptarà amb intèrpret de Ilenguatge de signes.

12 h , des de la Catedral fins a la pl. Sant Joan

Processó. A l 'abandonar la Catedral, la imatge de Sant Anastasi,

portada pals Castellers de Lleida, recorrera la ciutat

acompanyada de tot el seguici popular. Sant Anastasi repeteix el

ritual de segles enrera i avançara cerimoniosament amb el Ball

de Diables, els Gegants, i els Bastoners; la Corporació Municipal,
la Banda Municipal i els Ministrers; els infants amb el vestit típic

català en representació de les associacions civiques i veTnals, les

entitats de cultura popular i les cases regionals i els Castellers.



ri h, des del marge esquerre del riu

Segre

Castell de Focs del 2n Festival de

Castells de Focs Artificials de

leida. El segon espectacle pirotècnic

del concurs arribaré de terres

valencianes amb la Pirotecnia de
Altura (Castelló).
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12.30 h, pl. Sant Joan
Herminia Sirvent	

Ofrena de Flors al patró Sant Anastasi. El
zenit de la processó el posaré l'espectacular ofrena de Flors al patró de la festa. Moment per
contemplar els espadats dels Castellers de Lleida: les estructures castelleres més elementals i
espectaculars que s'alçaran en honor al Sant.
Enguany després de l'ofrena el Sant entraré dins de l'església i les ofrenes florals estaran exposades
durant tota la tarda a l'església de Sant Joan perquè els ciutadans i ciutadanes puguin visitar la mostra
de flors i colors en honor al nostre patró.

12.30 h, pl. de la Pau
Ballada de Slrdanes amb la Cobla la Principal de la Bisbal

17.45 h, rbla. Ferran

Batalla de Flors
Arriba un dels punts àlgids de la festa i com cada any ho fa a
cop de confetti i amb molta energia. L'imponent grup de
carrosses engegaré la seva particular desfilada preparat amb
els millors ornaments i tripulat com sempre per coneguts
personatges i politics de casa nostra. Tot a punt perquè comenci
la Batalla de Flors i la rambla Ferran es transformi en una

auténtica pluja de paperets de colors, brogit d'eutria i música.
Llançaments de confetti en una Muita incruenta i divertida on,

fent honor als costums, les autoritats sempre s'emporten la pitjor

part. A més, grups d'animació, els Cap-grossos, els Cavallets, el

Marraco i la Banda Municipal desfilaran acompanyant la

carrossa de les pubilles i les altres carrosses de les entitats

civiques i culturals de la ciutat.

És, doncs, el moment més significatiu, autèntic i exclusiu de la
5	 festa que arrenca de ben Iluny. Diu la tradició que tal com el

prop	 m us ia batalla indica, antigament els Ileidatans rebien la desfilada de carrosses amb una gran

pluja de flors i pétais, avui convertits en grans quantitats de serpentines i confetti.

19.30 h, aparcaments de Barris Nord

Ball de Festa Major amb l'Orquestra Volcan i la seva col . lecció de valsos, pasodobles, tangos, cha

cha cha i altres ritmes ballables. Una explosió de festa que coincideix amb el 156 aniversari de la mítica

banda.

19.30 h. pl. Sant Joan

XXII Cantada d'Havaneres amb els grups Arrels de la Terraferma, Barca de Mitjana, Peix Fregit i

els Pescadors de l'Escala

20 h, Auditori Municipal Enric Granados

Concert de Sardanes i Música per a Cobla amb la Cobla la Principal de la Bisbal, una de les més

emblemàtiques del territori

20 h, Seu Vella

Visita guiada nocturna a la Seu Vella

Organitza: Amics de la Seu Vella.



PRINCIPALES
92.6 FM

22 h, Café del Teatre

FALTRIQUEIRA Folk

Sens dubte, en els darrers anys el folk gallec s'ha submergit en una
onada de renovació que l'ha situat en el punt més alt del panorama
musical, sonant al costat de grups emblemàtics en l'escena
internacional de la música d'arrel. Faltriqueira fa honor a aquesta
innovació. Aporta aire fresc i supera l'herència tradicional de les
cantants panderetairas amb noves formes vocals més amplies i
polifòniques.

Camps Elisis

Al PAVELLÓ NOU
Nit de la Radio. 40 Principals Lleida presenta:
22 h, Lexu's

3 h, REVOLVER

Lexu's Pop-rock

Banda catalono-aragonesa amb

seu a Tàrrega situada en els
punts més alts de l'escena
musical catalana. El trio format

per Carles Gomez (veu), Jordi

Auge (teclat) i Albert Nadal

(bateria) ha despuntat arran del

seu disc "Saps". guardonat amb

el premi de millor disc en català

de any 2004.

Un treball que va enlairar la

banda per nombroses

emissores i escenaris
tranformant el seu pop-rock
melòdic en el teló musical de

fons de molts pubs, sales
emblemàtiques, festes majors i

fins i tot d'un camp de futbol.

REVOLVER Rock

Carlos Gorii, l'anima d'aquest grup. fidel a la tradició rockera torna amb el so afilat de les guitarres un

any més a Lleida. Després del seu disc "Mestizo" Gofii aposta pel costat més acústic i intimista amb el

darrer treball "Básico3". El tercer lliurament d'una aventura iniciada al 1993 amb l'enregistrament del

primer basic. És aquí on l'artista despulla les seves cançons de treballs anteriors i incorpora dos temes

inèdits en un exercici diferent que, segons diu, li serveix per obrir i tancar etapes i es converteix en una

selecció musical en estat pur i ben treballada.

Amb gairebé una desena de discs a la motxilla i Pies d'un milió i mig d'albums venuts Revólver continua

viatjant pel territori acompanyat de fans i seguidors incondicionals.



20,45 h, pl. Sant Joan

Ball Folkloric. Casa de Aragon. Música d'arrel aragonesa de primer ordre amb la formació
Raíces de Za-hu-te.

Camps Elisis Concerts
Al PAVELLÓ NOU
23 h. Plowshare
24 h Nitwitz
1' 2 ATOS fl E PORAO

Plowshare Heavy metal

Els Ileidatans practicants del metal i el rock dur presentaran

les cançons de "Here comes the plowman" l'últim treball de la

banda i símptoma de l'experiència i força acumulada.

NitWitz Heavy metal

Força i directe. La banda holandesa de heavy metal torna a

Lleida ara, però, en gran format per demostrar tota la seva

contundència.

Divendress12
ParcdeSomriures
De les 17 h a les 20 h. Camps Elisis

ESPAI TARONJA Davant la porta del Pave Ilo Vidre
Comerç Just. Venda de productes i informació.

ESPAI VERD-- Pavelló de Vidre
Carrilet de la Festa Major

I	 nfk

19 h LA PANTOMINA "Bitxarracos"

ESPAI BLAU-- Es	 av. PiucipaI
18 h XIRRIQUITEULA "A-2"

h EL CONTE DEL MARRACO "La Barrila"

16 h, aparcament de Barns Nord
Lliurament de trofeus de les diferents competicions de les liars.
Ball per a la gent gran amb la Rolls Band Orquestra que amenitzarà la vetllada amb ritmes
de tota la vida.

20 h pl. Sant Joan
Ball Folklòric. Casa de Andalucia, Des de les terres del sud de la península arriben els aires més
folklòrics i tradicionals amb l'actuació dels grups Albéniz, Azabache, Granados i Blanca Paloma.



La Violeta

Fomació Ileidatana que oferirà els passatges

sonors més autèntics amb peces de flamenc,

rumbetes i garrotins.

Rumberes dels Garrotan

"Pais Invisible" amb aquest nom la formació

Ileidatana ens ofereix albs repertori tradicional

recuperat, entre el que destaca "I'Herba bona";

una formació per donar a conèixer a Catalunya

el tresor cultural del Ilegat lleidatà de garrotins,

rumbes i flamenc tradicional.

Lo Beethoven

Viatge per la música albs tradicional de Lleida.

Un trajecte que recull temes nous i yells

aturant-se en estacions diverses de la memòria

com aquells valsets de postguerra, garrotins i

altres cançons de quan Lleida era un poble i

ens coneixíem tots.

Arriben fins a Lleida per a presentar-nos en primicia
europea el seu nou treball que sortira a la Ilum durant
aquest mateix mes de maig,"HOMEN INIMIGO DO HOMEN", tota una descarrega d'adrenalina com els
seus directes.

A l'escenari GLORIETA
23 h, La Violeta
24 h, Rumberes dels Garrotan
1 h, Lo Beethoven

RATOS DE PORAO La mítica banda brasilenya RATOS
DE PORAO, un referent dintre de les tendencies més
dures a nivell mundial, actualment es troba celebrant els
seus vint-i-cinc anys dintre de l'escena hardcore-punk-
metal.

Mentors de bandes tan conegudes com "Sepultura", que
han collaborat en molts dels seus treballs.



A l'escenari CENTRAL
23 h, La Familia Torelli - Guanyador Directe'06

24 h, EFECTO MARIPOSA

La Familia Torelli Guanyador Directe'06

Els guanyadors del Directe 06 tenen un Hoc reservat per
demostrar el seu peculiar repertori musical de sons skatalítics,
reggae, funk, soul i d'altres ritmes. Un talent local que amb els 5
anys de trajectòria aposta fort i desprèn molta energia festiva.

EFECTO MARIPOSA Pop
Lluny queda l'any en què el grup va abandonar la seva Màlaga
natal disposat a fer les Amèriques i triomfar amb la seva música.
Un estil que ha definit una nova mirada del panorama pop. rica
en matisos i amb cançons que s'escapen de temes habituals.
Senzill i simple, en aparença, el seu quart disc "Complejidad" ha

revoltat per les emissores i Ilistes de vendes. En aquest disc la cantant Susana Alva, el baixista i corista
Francisco Ridway Frasco i el bateria Alfredo Baón -Fredy- canten a l'amor i al desamor , parlant en
primera persona del risc de les injustícies socials.
Una ràfega de vent que puja amb força pels

escenaris fent honor al seu propi nom. De fet,
Efecto Mariposa es el nom d'una teoria
matemàtica que explica la relació existent entre

dos fets completament alats i de conseqüències

oposades. Diu que si una papallona vola al Japó el
vaivé de les seves ales pot provocar un cicló a la
zona de les Antipodes. Interconnexió total, el que
aparentment es un moviment fútil pot provocar
conseqüències inimaginables. I això es el que els

va passar a Mèxic on van provocar un autèntic tifó

maternMic ant multitudinaris concerts.

oottoh Electro Night
A l'escenari FIRETES

1.15 h, Oscar Kina

1.45 h, CODEC & FLEXOR (live)

2.45 h, Ascii.Disko
4 h, Bentley Rhytm Ace dj's

Nit per a l'electrònica amb una proposta sonora innovadora i de qualitat. Sons avançats que traspassen

paisatges diferents com l'ectro, el house, l'acid house, el tecno, el dub o el downtempo fins al

drum'n'bass i el break-beat més animat.

CODEC & FLEXOR (live) Alemanya

Codec & Flexor va néixer de la banda indie-rock "Atomic Comic" fundada al 1992 però aviat van veure

les multiples possibilitats que oferia l'electronica. Aix( que Flexor i Coded van ajuntar esforços per

començar a fer sonar el seu electropop per tots els festivals d'Alemanya, captivant als seguidors rockers

més joves. El seu primer treball "Tubed" (2001) els va obrir les portes per emprendre tota una gira als

EUA juntament amb Ladytron.

Ascii. Disko Alemanya

Daniel Holc es Ascii.Disko, un autèntic creuament entre l'electrônica i l'indie rock com ho demostren els

seus treballs anteriors davant de les guitarres i els teclats. Però sense por a provar coses noves

Ascii.Disko ofereix un viatge sonor que recrea clàssiques melodies i sons que van del acid house al

tecno dels 80 amb un còctel musical intelligent. Sense vendre's a cap escena musical concreta els

seus poderosos beats travessen tendencies diferents que traslladen i captiven al public.

Bentley Rhythm Ace dj's Anglaterra

Diuen que poden sonar igual que la banda sonora del videojoc "Supermario" o com una serra elèctrica.

Bentley Rhythm Ace dj's, des d'Anglaterra, han estat els pioners juntament amb altres dj's de l'escena

del denominat "break beat", cançons pop per ballar farcides de samplers i petjades disco. Considerats

per molts com un dels millors grups actuals aquest duet de dj's arriben disposats a mostrar la seva

saviesa musical i mestratge amb els discos.
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De les 17 h a les 20 h, Camps Elisis

ESPAI TARONJA Davant la porta del Pavelló de Vidre

Comerç Just. Venda de productes i informació.

ESPAI VERD-- Pavelló de Vidre
Carrilet de la Festa Major

es
TOUR BANYETES

3 h LA CREMALLERA "David l'Ogre"- itinerant
9 h CIRQUET CONFETTI "Marisol"

r: scen .	 Principal
1 2 h LA BALDUFA "Embolic a la granja"
3h TEATRE MOBIL "Xarivari"

9.30 h. Centre Civic de Balafia

XV Torneig d'escacs escolar Memo	 a rfus
Obert a tots els participants de 6 a 18 anys previa inscripció.
Organitza: Club Escacs Lleida amb la col . laboració de l'Ajuntament de Lleida i la Representació
Territorial d'Escacs

10 h, Pavelló de Pardinyes
XXVIII 24 hores de Futbol Sala

Organitza: Federació Catalana de Futbol- Delegació Territorial de Lleida

Comité de Futbol Sala

10h, pl. de la Catedral
XV Fira Internacional de Pintura i Dibuix

De les 10 a les 19.30 h, Camps Elisis, a la caseta de Fusta
Exposició i Taller de Bonsai

Espai dedicat als arbres en miniatura on s'hi podrà veure i conèixer com funcionen les diferent

tècniques de treball d'aquest antic art. Més d'una trentena d'exemplars en exposició on s'hi trobaran
coniferes, fruiters, arbres de flors i molts altres de les col . leccions privades dels diferents membres del

Club. Un aparador únic valorat en més de 9.000 €.
Organitza: Club Bonsai Terres de Ponent

De les 10 a les 20.30 h, Instal . lacions d'INEF a la Caparrella
Rugby. Campionat de Catalunya de sevens

Organitza: Federació Catalana de Rugby, Club Esportiu INEF Lleida Rugby.

16.30 h, Centre Civic de Balàfia
XVI Torneig obert d'escacs Ciutat Lleida

Organitza: Club Escacs Lleida amb la col . laboració de

l'Ajuntament de Lleida i la Representació Territorial d'Escacs

18h. pl . Sant Joan

Espectacle de dansa amb l'Associació Ilerdansa Ballet Jove

20 h, pl. Ricard Vinyes

Espectacle de Dansa Catalana amb l'Esbart Lleidatà de

Dansaires
Exhibició i tanda de lluïment de les danses tradicionals

catalanes.
Història viva dels balls més populars i d'arrel del pais.
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Revolta 21

h, pl. Sant Joan
Ball Folklòric. Centro Extremeño. Mostra dels balls i sintonies més
autentiques amb l'agrupació folklòrica Nacencia

20.45 h, pl. Sant Joan
Ball Folklòric. Centro Andaluz Terraferma. Exhibició del Coro Rociero
Alma y Compas i Escuela de Baile

h, c. Governador Montcada
Arrencada del Correfoc, que transcorreré pels carrers Sant Anastasi,
Lluís Besa, la Palma, Almodí Vell, pl. Catedral, Vila de Foix fins arribar a
l'av. Blondel.

A ritme de timbals el foc i els diables irrompen pels carrers de la ciutat.
Balls i corredisses sota la pluja d'espurnes i trons.
Organitza: Diables de Lleida

Participació en el correfoc:

En els espectacles de toc es recomana portar roba apropiada i barrets. A més, cal respectar els espais

de seguretat assenyalats i seguir les normes de seguretat que indiqui l'organització.

30 h, av. Blondel
ribada del Correfoc i carretillada final en un espectacle de foc, trons i

polvora que sacsejaré el terra de la ciutat.

23 h. Camps Elisis

GRAN REVETLLA amb la participació de les Cases Regionals de Lleida

Al PAVELLO NOU
Mr Jones

23.15 h. Mr. Jones

• 24.15 h. REVOLTA 21
-Io h, LUJURIA
h. KANNON

Mr. Jones Rock and Roll

La banda Ileidatana de rock and roll presentaré el seu primer treball

"Costumbres canallas". Dotze píndoles en forma de cançons, melodies

rotundes, textos i espectaculars guitarres que demostren l'autonomia i

força aconseguida pel grup després de guanyar el Directe 05.

REVOLTA 21 Hardcore-Metal

Hardcore i metal de gran volada i un so contundent combinat amb Iletres

combatives. Sota el títol "No oblidis mai", la banda del Penedès dispara

13 temes amb l'imperialisme, l'antifeixisme i la memòria històrica com a

eix central. Després de sis anys d'història i de tocar diferents estils, els

cinc integrants fixen les coordenades del seu estil en aquest darrer

treball. So dur de guitarres i riffs melòdics acompanyen un fort directe ple

d'esperit realista i positiu. Hi ha revolta al segle XXI, almenys i com diu la

,inda, "fins que les coses canviïn... perquè poden canviar".

LUJURIA Rock

"....Y la Yesca Arderá", així s'anomena el recent disc de Lujuria, que ha

vist la Hum aquest mes abril. Un homenatge als tres castellans que devant

la condemna a la guillotina van revoltar-se contra el Rei Cales I

d'Espanya i V 'Alemanya l'any 1521.

Els segovians arriben per mostrar el millor rock en tota la seva intensitat

en un disc conceptual que explica una histbria de Ilibertat i Iluita.

KANNON Rock

Quintet procedent de Vigo que va començar a sonar al1997 escollint

aquest nom per crear la millor combinació de músiques en un cànon

sonor perfecte. I així ho han fet durant els seus anys de trajectòria situant-

se com una de les bandes més importants de rock estatal. Els seus

treballs imponents i forts recullen les influencies del rock contemporani i

més radical però amb un estil propi carregat de sentiment i cruesa. L'últim

disc "Intro" ha catapultat al grup en el mes alt avalat per la crítica i

considerat com un dels noms amb més projecció. En aquest moments,

Kanon esté preparant un nou treball que presentaré justament aquí a

Lleida durant les testes.



A l'escenari GLORIETA
23.15 h, Angel Ot

24.15 h. LA GRAN ORQUESTA REPUUBLICANA

II, PERSIANA JONES

Angel Ot
Angel Ot és "latter ego" d'Angel Andreu, music procedent
de diverses formacions de rock de les terres de Lleida.
Després del seu debut discogràfic de títol homònim el
cantautor presenta un nou disc "Cançó de Taverna"
acompanyat de la seva banda habitual "Els raiers
argonautics". En la perifèria de la cançó d'autor, Angel Ot
s'endinsa en un folk -rock personal que beu de sonoritats
diverses, entre les quals destaquen les cançons populars,
el folk, el rythm'n'blues, la mitologia i les tradicions
pirinenques, sense excloure el sentit de l'humor ni el
tractament de temàtiques socials.

PERSIANA JONES Ska-punk, harcore
Una de les bandes més atrevides i potents de l'escena skatalítica d'Italia. Sis musics que des del 1988
toquen un ska amb tonades vitalistes que contagien alegria. Combinació perfecta de veus i cordes
contestatàries on el hard-core i el punk s'entremesclen amb els riffs més classics del ska. Persiana
Jones, original de la ciutat de Torf, ha estès els seus treballs per centenars d'escenaris i festivals
d'arreu d'Europa compartint cartell amb formacions reconegudes internacionalment com The Toasters,
Skatalites i una I larga llista. Dada curiosa es l'especial record que els italians van emportar-se de
Catalunya. Lloc que va donar nom al seu disc "Puerto Hurraco" en honor a un peculiar bar de Barcelona
on solia reunir-se la banda durant els seus passos per aquestes terres.
Partint originàriament de l'ska classic, se'ls considera un dels exponents de la tercera onada de l'ska
més pur que ha marcat distancia amb altres grups de fusió actuals. Després del tour del seu
últim disc "Brace for impact" al 2004 va arribar "Another Show" un doble treball en directe que accelera
més el ritme impregnant-se de punk i hard-core. Hereva de la gran tradició de l'escena ska italiana,
creada amb noms com "La Banda Bassotti", "Roy Paci & Aretuska", "Matrioska" "Vallanzaska"...,
Persiana Jones, amb gairebé 1.000 concerts a les espatlles, prepara un nou album que espera sortir a
la Ilum aquest any.
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LA GRAN ORQUESTA REPUBLICANA Ska, Rock, Reggae, Punk i Mestissatge

Diversió i antimonarquia, amb aquests dos objectius neix l'any 1997, a l'illa de Mallorca, La Gran
Orquestra Republicana. Un escenari i vuit personatges que asseguren la millor combinació de ritmes i
sonoritats mestisses sense oblidar l'actitud crítica i reflexiva. Els mallorquins inciten a ballar i pensar
amb un estrany còctel que, segons diuen , provoca els millors efectes secundaris: riure i Iluitar contra

l'apatia, l'avorriment,

el pensament únic i la

idiotesa que provoca

Ia indiferència. Sens

dubte, una coctelera

musical renovada i

innovadora pròpia

d'unes senyes

d'identitat que no permeten confusio. Juguen amb el mestissatge però no imiten a Mano Negra, tenen

ritmes ska pelt sense copiar a Doctor Calypso i, asseguren, que els riffs rockers no imiten a

Extremoduro. De fet, agafen el millor de cada estil: rock, ska, calypso, hardcore, reggae i creen una

bomba electritzant perfecta.

"Abrazos" (2004), el darrer disc de la banda i autoeditat per ells mateixos, es un treball eclectic on les

lletres de l'escriptor uruguaià Eduardo Galeano (adaptacions Iliures) es barregen amb guitarres

distorsianades i percussió caribenya. Tot condimentat amb bases jamaicanes i temàtiques combatives o

romantiques.

Una explosió festiva fidel als carismàtics orígens de la banda per oferir-nos la nit més vital, electritzant

on no hi ha Hoc a l'apatia.

A l'escenari CENTRAL

24.30 h. COTI
2 h. MACACO

COTI Pop-rock llatí

Arribat des d'Argentina, Coti es en aquests moments sinònim d'èxit i popularitat. Autor, productor,

compositor, pert), sobretot, músic i artista el multipremiat i polifacètic Coti Sorokin ha entrat amb força

en el territori musical.

L'autor de "Nada es para siempre", himne en tot restat i part de Llatinoamèrica, ha cristalilitzat la

tradició del pop/rock Matí com la melodia reina que sona per totes bandes. Amb poc temps aquest

argentí ha pujat als focs més alts del panorama musical internacional envestit per una Ilarga Ilista de

premis.
L'artista arriba a Lleida submergit en la

gira del tercer treball "Esta mañana y

buenos cuentos", amb més de

120.000 exemplars venuts a restat i

repetint hit mediatic amb el tema

"Antes que ver el sol". En tan sols tres

mesos l'èxit aconseguit s'ha

materialitzat en un disc de platí que

camina cap a l'or i sembla repetir el

fructífer trajecte que l'artista va iniciar

l'any passat. Guanyador del premi

Ondas al millor Artista Llatí 2005, Coti

ha assolit, en un any, l'èxit més rotund .

El seu popular single "Nada es para

siempre", on hi participaven les veus

mexicanes de Julieta Venegas i

Paulina Rubio, va ser número 1 en

totes les llistes musicals de l'Estat

durant cinc setmanes seguides, es

més, la contagiosa sintonia va resistir

dotze setmanes consecutives sense

baixar dels cinc primers llocs en el

ranking sonor. Un exit aclaparant i

rapid pert) que arriba després d'anys

de trajectòria. La llarga Ilista de

colilaboracions anteriors amb Andres

Calamaro o Diego Torres demostra,

segons diu el propi cantant, que no es

tracta de cap nouvingut en això de la

música.



11T11.11•Cal ME
MACACO Fusió

Macaco arriba amb el seu món particular de fusió i barreja

infinita, presentant el nou treball "Ingravito": els sons d'un

nou planeta en Orbita. "Aprendre Ilengües, inclós les

inexistents", va dir el pensador polac Stanislaw Jerzy un

dels aforismes preferits per Macaco que defineix de cap a

peus el seu treball. Un disc amb frances , angles. portuguès,
italià i castellà. Cinc llengües, una per continent, que
demostren la maduresa d'aquest artista definit com el
encreuat perfecte entre Bob Marley i Gato Pérez.

Enclavat entre els dos pilars melòdics del reggae i la rumba

catalana amb la mirada melódica cap a Brasil, Magrib i

l'Europa meridional. Una de les formacions més vitalistes

que des dels senders clandestins suburbials i portuaris vola

cap a les influències jamaicanes, brasileres, at ricanes o

rumberes sense oblidar les onades electrôniques. Un

directe potent ja demostrat en l'anterior "Entre raizes y

antenas", celebrat per tota la critica al 2004. que avala el

gran poder de comunicació de l'artista a l'escenari.

Arescenari FIRETES

23 h, LOS SÍREX

3.45 h, Top Manta

LOS SiREX
Conjunt musical pioner que encara

sobreviu amb 45 anys en escena.

Considerat un dels millors grups de

rock i representants de tota una

generació des de 1959 quan van

començar a tocar Rock and Roll.

Auténtica revolució als anys 60 i 70

van ser els genis de hits atemporals i

classics com "Si yo tuviera una

escoba" o" Que se mueran los feos".

Després d'una pausa de cinc anys, el

grup va emprendre novament les

seves activitats al 1975. Ho va fer amb

una aposta més tranquil . la i dilatada

però sense perdre el seu esperit

inicial que els ha convertit en exemple

de continuïtat i coherència en l'escena

musical.

Top Manta Versions

Disposats a fer una mica de

tot, la banda fa honor al seu

nom i toca les versions albs

extasiants del panorama

musical actual. Un ampli ventall

que inclou des dels classics

del rock fins als nous kits pop,

sense oblidar, els temes mes

freaks i glamourosos del

moment. Tot en la seva justa

desmesura, diuen, per no

deixar-nos indiferents.

En el seu tercer aniversari la

banda brinda amb un show

audiovisual amb

videoprojeccions i la

incorporació d'un DJ. Ritmes

trepidants per animar la festa

la nit.
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'PAI TARONJA Davant la porta del Pave lló de Vidre
Comerç Just Venda de productes i informació.

Mati i tarda. JUGUIMOBIL amb Educats

ESPAI VERO-- Pavello de Vidre
Carrilet de la Festa Major.

ESN.	.... PI!	 nri r:"

11 h. CESC SERRAT "Contes Deambulants"
18 h XIP XAP "Menu de Contes"

ESPAI P! ''. Fereniri7tv Princir0

12 h ENCARA FAREM SALAT "La volta al Món"
2 	 EL CONTE DEL MARRACO "La Barrila"

ESPAI VERMELL-- Escenari Glorieta
13 h. AL AIGUA "Zirc"
19.30 MACEDONIA

De les 8 a les 14 h pl. Víctor Siurana. XXXIX Concurs de Cant d'Ocells

zona de les comportes del riu Segre. Concurs de Festa Major. Organitza: Societat de Pescadors
Esportius de Lleida

1 0 h Pavelló de Pardinyes. XXVIII 24 hores de Futbol Sala. Organitza: Federació Catalana de Futbol -

Delegado Territorial de Lleida Comité de Futbol Sala

pl. de la Catedral. YV Fira Internacional de Pintura i Dibuix. Durant tot el dia s'exposaran els
treballs del festival internacional de pintura.

Cercle de Belles Arts. XXXVIII Concurs de Pintura Ràpida. lnscripcions a les 9 h a la seu del

Cercle de Belles Arts. Circuit: Tota la ciutat, preferentment el casc antic.

Pinzells en ma, poc temps i molta habilitat artística per plasmar sobre el paper els dibuixos més

originals i coloristes.

XXIII TROBADA DE GEGANTS
10. 3 .,	 c. Jaume II entre la Passarella i el Pont de la Universitat. Concentració de Gegants

111	 des de la Passarella per l'av. Madrid, el c. Saracíbar, l'av. Blondel , el c. Sant Antoni, el c. Major

fins la cantonada amb el c. Cavallers des d'on retornara a l'av. Blondel per acabar a la pl. Sant Joan

Cercavila de ta XXIII Trobada de Gegants

pl Sant Joan Ninstra de 13,11k 0 0 Gecr.

XI FESTA MOROS I CRISTIANS
Cruïlla del c. Major amb c. Cavallers. Entrada Infantil de Moros i Cristians

11.30 h. pl. Sant Joan. Presentació i Concert de les Bandes de Música participants a la Festa de

Moros i Cristiary;

17 Porta dels Lleons de la Seu Vella. Concentració i entrada de Moros i Cristians pel c.

Cavait» a, a y . Blonde, av. Pr	 Macia i Rambla de Ferran

LjG

2	 Muralles de la pl. de la Sardana de la Seu Vena

Parlaments dels capitans Batalla de Moros I Cristians



Herminia Sirvent

DIADA CASTELLERA
12h, pl. Faena

Diada Castellera Actuació dels Castellers de Lleida ¡les colles

convidades dels Castellers de Mallorca i la Colla Jove dels Xiquets

de Tarragona

12 h, aparcament de la Universitat

58è Concurs Nacional de Colles Sardanistes de les Festes de Maig
de Lleida. Amb l'acompanyament musical de la Cobla Ciutat de
Manresa

La sardana es, sens dubte, un element tradicional i patrimonial de la

cultura i, aquí, en el seu vessant de competició no deixa d'ésser un

punt colorista que s'integra en la Festa Major com ho demostren les 58

edicions assolides aquest any. Per aquest motiu, la sardana s'obre a la

ciutadania amb tota la seva força i vistositat. Les colles del 326

campionat de la Terraferma i les colles d'arreu de Catalunya es donen

cita a Lleida per exhibir les seves habilitats i el seu saber fer en aquest

concurs nacional.

19 h. pl. Sant Joan
XXII Festival Folklòric. Mostra de folklore viu amb el Grupo de

Danzas Oberena, arribat des de Pamplona, i els Ileidatans de l'Esbart
Dansaire Sicoris

19 h. Auditori Municipal Enric Granados

Big Band en concert. La Big Band de Lleida actuara amb la Big

Band Escola de Música l'Intèrpret i, també, la Big Band del

Conservatori. Un repertori que captivarà als assistents pels reductes

del jazz i del swing.

19.30 h, pl. de la Pau

Ballada de Sardanes a càrrec de la Cobla Ciutat de Manresa

19.30 h, aparcament de Barris Nord
Ball de Fes f .. Maju amb l'Orquestra Cristal 975 per acabar l'ultima

jornada de les festes a ritme de pasodoble, tangos i cançons de

sempre.

15

20.30 h, Smiling Jack

Concert Andreu Martínez

Fi de Festa
22 h, des del marge esquerre del riu Segre

Últim Castell de Focs que posara el punt i final al 2n Festival de Castells de Focs Artificials de

Lleida. La clausura dels sons i colors recaurà en la pirotècnia Pirotècnia PiroQuiles (Valencia) que

illuminara per última vegada el cel de Lleida en aquest Sant Anastasi 2006.

22.30 h av. Blondel

Quan s'acabi el castel l de focs tindrà Hoc el Ball dels Gegants de Lleida Des del pont. a l'ombra dels

trons i les carcasses de colors els gegants i el Marraco miraran l'últim castell de focs de les festes.

Després, el tradicional Ball de gegants posara el punt i final a les festes.



11.15 h, des de la Passarel-la fins la pl. Sant Joan

Cercavila de la XXIII Trobada de Gegants. Els gegants

agafen vida i comencen la seva passejada des de la

Passarel . la per l'av. Madrid, el c. Saracíbar, l'av. Blondel , el c.

Sant Antoni, el c. Major fins a la cantonada amb el c. Cavallers on retornaran a l'av. Blondel per fer la

tradicional plantada. La pl. Sant Joan sere rúltima parada de la cercavila.

12.45 h. pl. Sant Joan

Mostra de Balls de Gegants. Amb el so més tradicional els gegants iniciaran la tanda de Ildiment dels

millors balls del seu repertori.

XXIIITrobadadeGegants
Més d un centenar de gegants tenen una cita a Lleida en

aquesta jornada de la Festa Major. Un seguit de personatges

de gran alçada símbols, sens dubte, de la mostra més genuina

de la cultura popular d'arrel tradicional. En algun punt entre
l'imaginari collectiu popular i les tradicions de tots els pobles

els gegants hi tenen un Iloc.

Amb gran expectació, sobretot pels més petits, multitud de

gegants fan cap a Lleida arribats de diferents racons del
territori.

Aquest cop amb un component afegit per als gegants lleidatans.

Les figures de dimensions sobrehumanes estan d'aniversari i

celebren els 100 anys dels primers Egipcis. Per això, la colla de

grallers que acompanyaré als gegants es collocaré sempre

darrere dels gegants faraons de Lleida. Un luxe per als amants

gegantaires que des de fa un centenar d'anys han donat vida

pels carrers, balls i desfilades a aquesta parella de signe

imperial.

10.30 h, c. Jaume II entre la Passarella el Pont de la

Universitat
-nncentració de Gegants



ELS EGIPCIS FAN 100 ANYS
La parella de gegants d'estirp faraònica celebra el seu centenari

Amb 100 anys de vida els Egipcis són testimoni viu de diferents periodes i vicissituds
historiques de la ciutat de Lleida. Dos faraons, doncs, que mai han quedat exempts dels
canvis i tendències del moment en qua vivien. Malgrat tot, com a símbols i mostra tradicional
de la cultura popular s'han preservat en el temps i en la mernõria co/lectiva dels Ileidatans i
Ileidatanes.

Uns Faraons egipcis a Lleida?
La história de cent anys de canvis i transformacions sota les vestimentes
Els coneixem de veure ballar i desfilar pets carrers de la ciutat. Potser la seva cara ensj,
resulta coneguda d'uns anys ençà, gracies a la reconstrucció que es va ferai 1995 en record

Faraons egipcis (1906) 	 als originals. Pere) el cart as que des de la seva primera aparició l'any 1906, aquesta parella ja
fa 100 anys que passeja, tot i que amb aparences ¡robes diferents.
Sinònim de transformacions i canvis, els Faraons amaguen una història poc coneguda i marcada sempre pets anhels
dels personatges que han regit la ciutat durant molts anys. Si un mira els gegants i es qüestiona qua, fan uns Egipcis
centenaris a Lleida i d'on van sorgir /a resposta as una historia ben singular.

L'origen: de gegants moros a cristians i finalment egipcis
Un dais elements més populars de Lleida són Marc Antoni i Cleopatra, la parella de gegants romana construida l'any
1840 per l'escultor Ramon Corcel/es ¡una de les més antigues de Catalunya. Els Egipcis tenen una estreta relació amb
aquests romans, curiosament eren els mateixos cossos perd revestits d'una altra forma. La mítica i actual parella romana
no sempre ha tingut aquesta aparença. Se sap, que en un origen ¡fins a finals del segle XIX, anaven vestits de gegants
moms. Fou l'any 1898 quan es canvià la seva imatge, de manera que les robes de reis moros van deixar pas a /es de
reis cristians. Amb la nova aparença, totalment acord a l'època, els gegants van guanyar una medalla al concurs
geganter celebrat a Barcelona al 1902, tot un èxit pets Ileidatans. El prestigi del premi combinat amb l'alegria del triomf
van estimular el desig, per part de /es autoritats de l'apoca, d'acumular i guanyar molts més premis i concursos. Aquest
esperit va ser el detonant de més canvis i l'origen de tot plegat. Calla engegar els motors i situar e/s gegants de la ciutat
en el punt més alt. Objectiu que ràpidament es va materialitzar amb un nou canvi d'imatge dels gegants que, de ben
segur, potenciaria la seva majestuositat. La decisió final: vestir-los de faraons egipcis. Aqui comença la història dels

Egipcis i Lleida.

Un exit envoltat de secretisme i mite amb 700 pessetes
Situats al 1906 comencen els canvis per transformar els gegants cristians en una auténtica parella de faraons egipcis.
Set-centes pessetes va ser /a suma que concedi l'alcaldia per /a gran reconversió. Pere, on les pessetes no van arribar
ho va fer la imaginació. Els abillaments havien de ser els millors així que, mancats de recursos, les joies dels faraons es
van confeccionar amb les boletes de vidre d'una vella làmpada trobada a les golfes de la Paeria i paperets d'embolicar
caramels que un per un s'introduiren dins de les boles per causar més impacte visual i colorista. Cinc mesos de nits en
vetlla cosint les vestidures i molta feina envoltada del més pur secretisme. Tant es aim' que es van tancar les portes de
l'ajuntament fins al moment precis de l'estrena perqué ningú pogués veure els gegants i desvetlIés el gran misten.

El clima d'expectació creixia a mida que s'acostava la festa major, dia anunciat per a la gran estrena. Mentrestant, la

premsa Ileidatana escalfava l'ambient i els diaris es feien ressò de la renovació que es covava: "nuestros Faraones
obtendrán un éxito completo. La riqueza, la propiedad y el buen gusto de su presentación así /o hacen esperar", frases
com aquesta farcien les gasetilles dais rotatius locals. Tothom expectava el gran dia i, finalment, el 10 de maig de 1906,
just el dia del Pregó de la Festa Major la nova parella de gegants sorti de les
portes de la Paeria al compas de l'opera "Aida" de Verdi, tocada pels músics de
/a Banda Popular L'èxit fou impressionant i e/s ciutadans que omplien de gom a
gom el carrer van quedar embadalits de la sumptuositat i la preciositat dels
detalls del vestuari.
El triomf, però, tingué una vida molt curta: els Faraons van durar 18 anys. Un
cop més, igual que el camaleó, la parella torné a mudar de pell i vestimenta.

El canvi a romans
Al 1924 eis egipcis es van reconvertir novament en gegants romans amb
l'aparença actual de patricis. El nou canvi comportà mutilacions a/ bust original,
a /es mans i als braços. I fins aqui van durar les transformacions ja que aquest va
ser rúltim canvi i el que s'han mantingut fins avui en dia.
Tot i aixi, l'èxit dels faraons quedé en /a retina dels lleidatans de l'època i es

convert!' en una icona ¡part important de ('imaginan collectiu popular El record
d'aquelles glamouroses indumentàries egípcies va continuar present durant molt
de temps.

La recuperació historica
Malgrat els anys, la imatge dels faraons encara picava per petits racons de la
memória històrica. Així, ('any 1995, la Paeria decidi retornar l'aparença d'aquelles
figures sobrehumanes del 1906 a la ciutat. Per fer-ho encarrega la construcció
d'una nova parella de gegants faraons a imatge dels originals. Des de fa onze
anys aquestes répliques, sirnbol de tota una época, desfilen per la ciutat.
Enguany aquest homenatge arriba al punt més algid amb el centenari dels
Egipcis. Per això, els gegants faraons sortiran al carrer com ho van fer 100 anys
enrera i davant dels ulls de milers de ciutadans aquell 10 de maig de 1906.

Documentació bibliográfica: Ramon Fontova i Caries, a qui agraim el seu treball histbric entre arxius,

articles i 'fibres per recuperar els elements tradicionals de la cultura popular de Lleida.
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X1Festac eMorosCristians
Lleida viatja al segle XII per rememorar un dels episodis mes emblemàtics de la ciutat. Les comparses
mores (Banu-Hud. Aloleridis i Musa) i les cristianes (Anglesola, Pallaresos i Urgellencs) es disputaran
un cop mês la conquesta de la Seu Vella, enguany, però, la victòria sera per als cristians. Tot, en una
espectacular batalla de Ilum i so.
La Festa de Moros i Cristians, la mês antiga de tot l'Estat, torna com
una de les jornades mês vistoses en quê participen activament unes
700 persones. Un retorn al passat on les hosts mores i cristianes tornen

a enfrontar-se a la ciutat, tal i com va succeir el 24 d'octubre de 1149 quan la ciutat va ser alliberada

dels sarraïns per les tropes de Ramon Berenguer IV de Barcelona i Ermengol VI d'Urgell.

La festa fidel als seus origens se celebrara amb tota la intensitat,

majestuositat i solemnitat, amb desfilades de comparses de moros

i de cristians amb esplèndides vestidures i armaments.

Una de /es Ries antigues

Diu la tradició que la Festa de Moros i Cristians de Lleida és una de les més antigues de tot l'estat. Es tracta, dons,
d'una de les manifestacions commemoratives de la reconquesta datada ja al segle XII. Així resta documentat l'any
1150 i, també, al 1458 en motiu de la visita d'Alfons el Magnamim o d'Isabel /a Catòlica a/ 1481. Arxius que
ratifiquen la celebració de balls moros, cristians i jueus. Durant els segles XVIII XVIII la festa va viure el seu màxim
esplendor, a partir del 1899 la celebració deriva en un ball de moros i cristians amb parlaments i música. Després
de 97 anys sense celebrar-se l'any 1996 Lleida va recuperar la festa convertint-se, ara, en tota una tradició a les
terres de Ponent.

Com sempre hi haurà conflicte i Iluita. Primer es faran els parlaments invitant als bat-idols a retirar-se.

Però com la retirada no es produeix començarà la batalla per la conquesta del castell. Cal dir que un

dels trets diferencials propis de la Festa de Moros i Cristians de Lleida és l'alternança de triomf i derrota

entre les comparses mores i cristianes.

11h. Cruïlla del c. Major amb el c. Cavaliers
Entrada Infantil de Moros i Cristians



11.30 h, pl. Sant Joan
Presentació i Concert de les Bandes
de Música participants a la Festa de
Moros i Cristians

La música es un dels elements més
importants de la festa, capaç de
transportar-nos segles enrera i endinsar-
nos en la tradició antiga d'aquesta
jornada. De bon mati les bandes es
presentaran disposades a fer sonar els
instruments per oferir la millor banda

sonora durant tot el dia.

17 h, Porta dels Lleons de la Seu Vella
Concentració entrada de Moros i
Cristians pel c. Cavallers, av. Blondel,
ay . de Francesc Macià. i rbla. Ferran

Moment més esperat en què moros i
cristians es veuen les cares i comencen
una de les marxes mês Iluminoses. Les

tropes desfilen per la ciutat mostrant els

seu maxim esplendor. Música, vestits,

colors i festa carregat de solemnitat i bon

humor.

2'	 Muralles de la pl. de la

Sardana de la Seu Vella

Parlaments dels capitans

-"	 Moros -Hstians

Abans que caigui la nit la veu es

converteix en la protagonista de la

testa. El Caïd moro i el Comte o

Comtessa cristians. comencen un

enfrontament verbal en que tots

dos exigeixen la retirada de l'altre

bàndol. Els parlaments de caracter

satiric deriven en una disputa de

gran enginy oratori entre moros i

cristians.
Batalla de Moros i Cristians

Després de les paraules arriba

l'acció, Lleida retornara al s. XII

per rememorar les espectaculars

batalles entre moros i cristians en

l'incomparable marc de la Seu

Vella. Aquest any les tropes

cristianes, liderades pels

Pallaresos, reconqueriran Medina

Larida,

defensada pels moros encapçalats

pels

40104111r
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COLLES CONVIDADES
Castellers de Mallorca
Els Castellers de Mallorca debuten

per primera vegada a la ciutat de

Lleida i ho fan justament l'any del

seu 106 aniversari.

Una dècada de treball on poc a poc els

mallorquins han refermat les seves

construccions i aportaran el bo i millor del seu

repertori.
En aquests moments, els camises grana de

les illes han assolit la gamma de castells de

sis i set. I continuen creixent any rere any.

Colla Jove dels Xiquets

de Tarragona

El dilatat historial casteller de

construccions de vuit i nou avalen

la solvència d'aquesta colla

tarragonina. Amb ales de 25 anys d'histOria la

Jove ha passejat les seves camises liles per

multitud de places, diades, festes, concursos i

trobades castelleres. Enguany, els tarragonins

repeteixen a Lleida després del seu pas per la

ciutat els anys 1996 ¡1999. Diades on la colla

va descarregar castells com el tres de vuit i

altres de gran alçada.

Doc aCastellera
12 n, pl. Paeria
Diada Castellera. Jornada castellera en qué els Castellers de Lleida compartiran la plaça amb els
Castellers de Mallorca i la Colla Jove dels Xiquets de Tarragona

Sonen les gralles i els timbals per donar el tret de sortida a una diada castellera de primer ordre. La pl.
Paeria es converteix per un dia en l'escenari d'ef ímeres i tremoloses construccions humanes capaces
d'embadalir i fer patir a tot el públic.

Els Castellers de Lleida
Els Castellers de Lleida amb més de 300 actuacions l'any passat van descarregar, per primera vegada,
el tres de vuit. Un castell que actualment només està a l'abast d'una tretzena de colles amb alt
component professional. Fet que demostra la consolidació de la colla local després del seu desè
aniversari al 2005.
Enguany, s'espera que els Ileidatans defensin la diada amb castells de set de gamma alta. A les
beceroles de la temporada i, segons diuen, encara una mica curts de rodatge, els locals estan
disposats a sorprendre un altre cop durant l'actuació de Sant Anastasi.

Per fer-ho compartiran la plaça amb colles de provada trajectòria castellera com són els Castellers de
Mallorca i la Colla Jove dels Xiquets de Tarragona.



ParcdeSom !lures
Els Camps Elisis es capgiren de d'alt a baix per transformar-se durant els dies 11, 12, 13 i 14 de maig
en l'espai més diferent de la Festa Major. Benvinguts al món dels colors i els somriures on esclaten les
rialles i la diversió. Tothom, petits, grans i mitjans, té les portes obertes a l'univers magic que de ben
segur els arrencarà i robara algun somriure.

Espectacles de circ, equilibris, acrbbates, grups d'animació, contes per viatjar amb la imaginació, música i
un gran ventall d'activitats ompliran tres dies ben amanits amb festa i condimentats amb grans dosis
d'energia.

Enguany, a més, els més petits s'endinsaran en un viatge ple d'aventures a través de la mascota del
parc El Marraco que presentara els espectacles i animara el parc amb la companyia "Plou i Fa sol".

Dijous 11 Divendres 12 Dissabte 13 Diumenge 14

Espai TARONJA
(Davant Porta

Paved de Vidre)

GROC
(Parc Infantil)

COMERÇ JUST
(Venda de productes
i informació)

.:._41,.

—
(Mall i Tarda)

TRADIJOCS de Giramón

COMERÇ JUST
(Venda de productes
i informació)

:,--•227m/i.

gig..:,......_	 ..

COMERÇ JUST
(Venda de productes
i informació)

COMERÇ JUST
(Venda de productes
i informació)

(Mati i Tarda)

JUGUIMOBIL d'Educats

VERD
(Pavelló de Vidre)

CARRILET CARRILET CARRILET CARRILET

LILA IMP
(Escenari piscines)

11 h, DE PARRANDA

"Cacau de Contes"

18 h, DESASTROSUS
CIRCUS "Circant la Mar Blava"

19h, LA PANTOMIMA

"Bitxarracos"
11h. TOUR BANYETES

13 h, LA CREMALLERA

"David l'Ogre" ITINERANT

19 h CIRQUET
CONFETTI "Marisol"

11 h, CESO SERRAT
"Contes Deambulants"

18 h, XIP XAP
"Menú de Contes"

BLAU

(Escenari
av. principal)

12 h, KAROLI
"L'home Roda"

20 h, EL CONTE DEL
MARRACO "La Barrila"

18 h, XIRRIQUITEULA
"A-2"

20 h, EL CONTE DEL
MARRACO "La Barrila"

12 h, LA BALDUFA
"Embolic a la granja"

18 h, TEATRE MOBIL

"Xarivari"

12 h, ENCARA FAREM
SALAT "la Volta al Món"

20h, EL CONTE DEL
MARRACO "La Barrila"

OMELL

, cenani Glorieta)

13 h, XAROP DE CANYA
"El somni de l'home del Sac"

19 h, Final Grups Batalla

19.15 h, PEP CALLAU I ELS
PEPSICOLEN "Gran Show"

,
111111111111

13 h. AL AIGUA "Zirc"

19.30 h. MACEDONIA
..,,

ITINERANTS

Sortida i arribada

al Parc
I Batalla de flors

Batalla Flors.
- La Banda del Surdo

- Batucada de Musics

- Els Pepsicolen
- Xirriquiteula
- Xarop de Canya



Cada color tindrà el seu espai reservat perquè tothom hi passi i s'emporti el millor ventall de colors i
somriures com un singular arc de Sant Martí.
Aqui un petit tast de tot el que podreu trobar:

> ESPAI TARONJA Davant la porta del Pavelló de Vidre

Zona amb més consciència dedicada al Comerç Just. Hi haura tot tipus de productes a la venda i
informació per a tothom.

> ESPAI VERMELL-- Escenari Glorieta

XAROP DE CANYA "El somni de l'home del Sac"

Dijous 11 de maig, 13h
L'home del sac esta disposat a treure's la mala fama. Amb l'ajut del seu Majordom, dels musics i de tots
vosaltres ho aconseguirà, sempre que superi les proves que li ha posat el Bruixot. Si el vols ajudar...
vine i gaudiras de l'espectacle!

AL AIGUA "Zirc"
Diumenge 14 de maig, 13 h

Els personatges del circ mes classic cobren vida amb l'estetica i les formes cubistes de Picasso. Qua hi
trobareu? Doncs des d'una domadora que fa malabars o una mossa de pista que toca la guitarra a
ritme funky Musica, magia i un xic de caradura per a tots!

MACEDONIA

Diumenge 14 de maig, 19.30 h
Macedònia és més que música! Cinc noies que es mouen, salten, van pel terra, fan el pallasso i contagien
energia. "Skarn", així s'anomena el seu últim disc fet i pensat amb molta cura. Temes educatius i punyents
per dir tot alb que pensen i demostrar, per molt que alguns no ho creguin, que els nens també pensen i

tenen opinió. Cançons sobre la guerra, els gossos deixats al carrer, els divendres, els avis, la

homosexualitat, els jocs imaginaris, la por... i un seguit de temes inacabables. Macedònia es, de fet, un
referent per milers de nens i nenes del país, algú que parla com ells i explica les coses amb la naturalitat i

el cinisme propi dels més petits. Lletres sobre realitats que preocupen i ocupen les ments pròpies de seva

edat sense carregar-se ni menysprear mai la figura dels adults. Es tracta d'un grup de fons, pero per a
nens. Alegria, festa i energia per no acabar la tarda.
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LA PANTOMIMA
"Bitxarracos"

Divendres 12 de maig,
19 h

Espectacle de titelles per a

tots els publics. La Juanita
vol tenir un fill, però ho té

difícil perquè es un home.
La fada del bosc. pert. , li

ofereix l'oportunitat de tenir

una filla que es diu Bitxeta i
a partir d'aquí tot es

complica en una història
d'aventures. En el fons,

una història de reflexió

sobre les aparences

i els perjudicis.

-!. c• r;rt. r: I II

DESASTROSUS CIRCUS "Circant la Mar Blava"

Dijous 11 de maig, 18h
Després de la tempesta, un petit circ sense lona desembarca sense
vaixell en una platja sense sorra. Tres viatgers i una naufraga perduts en
Ia immensitat d'una plaça qualsevol, d'un poble qualsevol on viuran una
aventura imaginada en que tot es mentida i res es impossible.
Espectacle de circ carregat d'humor i comicitat. Una mescla entre realitat
i somni, on la illusió i la magia ens submergira en un món imaginari. El
Hoc on les paraules es transformen en rialles, la música en tempesta i
l'asfalt en cálida sorra d'una platja sense nom.



Cada cop que juguem.

aprenem alguna cosa. Sot

aquesta idea l'espai groc

es convertirà en un ventall

de jocs de tota mena on

tothom passarà una estona

ben divertida. Jocs molt

coneguts pen) també

aquells que estan en "vies

d'extinció", una oportunital

perquè petits i grans els

coneguin i continuïn jugant

malgrat els anys.

LA CREMALLERA "David l'Ogre" Espectacle itinerant
Dissabte 13 de maig, 13 h
David es un ogre (canquer) de 3 m. d'alçada. L'acompanya un personatge fantàstic entremaliat i d'aspecte

grotesc. Tots dos perseguiran al públic en una singular passejada com si ens trasIladéssim dins d'un conte
de fantasia.

> ESPAI VERO-- Pavelló de Vidre

El Carrilet de la Festa Major engegarà els motors per passejar a tots els visitants pel parc fins a la zona

de les Firetes. Un curbs viatge en tren que alegrarà l'estona als seus passatgers.

> ESPAI GROC-- Al Parc Infantil

TRADIJOCS de "Giramón"

Dijous 11 de maig. Mati i Tarda
Mig museu, mig atracció de fira i, sobretot, activitat lúdica educativa. Aim') i molt mês es el Tradijocs. Un

recull de més de 30 jocs tradicionals i actuals per oferir una activitat ideal a tots els participants

independentment de la seva edat. Aquí els mês grans podran recordar i els petits i joves descobrir i

jugar amb el que jugaven els seus pares i avis.

JUGUIMOBIL amb "Educats"

Diumenge 14 de maig. Mati i Tarda



111111P7111
‘..140

> ESPAI BLAU-- Escenari av. Principal

KAROLI "L'home Roda"
Dijous 11 de maig, 12 h
Autentica passió i emoció sobre rodes. Karoli, l'home roda, sera capaç
de desplaçar-se dins d'una sola roda i fins i tot en petites bicicletes de
10, 20 i 30 cm.!!

XIRRIQUITEULA " A-2"
Divendres 12 de maig, 18 h

Sabeu comptar fins a tres? Heu vist mai un pollastre musical? Doncs a l'espai blau podreu veure això i
molt més. Dos personatges amb grans nassos disposats a deixar-nos la cara vermella de rialles.

TEATRE MOBIL "Xarivari"
Dissabte 13 de maig, 18 h

Un desconcert en estat pur. Una veu perduda en l'espai, un pianista

desorientat per un cantant famPs, dos pagesos aturats, i més de tres xais
castellers, un venedor de veus, una parella d'enamorats d'alçada... Cinc

històries explicades per dos clowns amb mala sort i presentades en formats
i tècniques diferents.

ENCARA FAREM SALAT "La Volta al Món"
Diumenge 14 de maig, 12 h

El viatge mes divertit i mogut arreu dels cinc continents i tot sense moure't

de l'espai blau. Sis viatgers, animadors i musics que engresquen a tothom
aportant el millor de cada país amb bona música i bones danses.

El CONTE DEL MARRACO per la companyia "La Barrila"

Dijous 11 i diumenge 14 de maig, 20h
En un petit galliner va aparbixer. sense saber com. un drac petitó, divertit, juganer i molt curiós: lo
Marraco de Lleida. Així comença el conte amb titelles del Marraco. Com continua? Doncs amb un seguit

d'aventures i peripècies fins que el Marraco troba el savi del Clot. Caragols, cigonyes i estranys

personatges s'entrecreuen pel camí d'aquest viatge que acabara convertint al Marraco en el personatge

més popular de Lleida. Si vols saber tota la història... ..espai blau t'espera per explicar-te els secrets

d'aquest entremaliat drac.

> ESPECTACLES ITINERANTS

Dijous 11 de maig
A més, també hi haura espectacles itinerants que no estaran mai quiets i es passejaran per tot els

Camps Elisis.

Elements pintorescos i movedissos que animaran els carrers de la ciutat com Els Pepsicolen,
Xirriquiteula, Xarop de Canya, Batucada de Musics i La Banda del Surdo que envairan Lleida amb

una festa que es balla amb l'oïda, s'escolta amb els ulls i s'assaboreix amb els peus. Música, ritme,

moviment i molta energia.



17demaig
4a Trobada de grups de música rock
dels centres de Secundària de Lleida

Teatre Municipal de l'Escorxador

Mati: Actuació per als alumnes de secundaria

dels centres

Tarda: Actuació per a les families i obert a tot

el public

Organitza: Centre de Recursos Pedagògics del
Segrià del Departament d'Educació amb la

col.laboració dels IES de Lleida participants

18demaig
Hewn

22.30 h. Café del Teatre

Definit a si mateix com un artesa de la cançó,

la trajectòria de Heron és sinònim de fidelitat

als seus amors sonors més importants: el folk i

el rock. Treballs i anys de música on l'artista ha

combinat a la perfecció la seva carrera en
solitari amb el treball i kit de l'aclamada
banda Robin Williamson i Clive Palmer, grups

de referència en l'ambit del folk-rock. Una

exhibició del seu millor directe.

19a121demaig
XXVil Aplec del Caragol

Camps Elisis

L'Aplec del Caragol es la festa gastronômica

per excellencia de Lleida. Tres dies de color,

música i gresca per a tots els que hi

participen: collistes i visitants.

Declarada Festa d'Interès Turístic Nacional i

Festa Nacional d'Interès Tradicional es una de

les celebracions més multitudinàries de la

ciutat i populars de Catalunya. El tandem

festa-caragol atreu visitants d'arreu convertint

el caragol en una icona de la ciutat i en

l'ingredient tradicional de la nostra cuina.
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Rosa Zaragoza

El consum de 12 tones de caragols aplegarà prop de 12.000 penyistes que gaudiran de tres dies

de festa on s'oferiran menus diversos i la possibilitat de fer un tast de diferents tipus de caragols a

preus populars. Tot acompanyat d'originals concursos com les curses de caragols o l'estirada de

corda i la presència constant de xarangues, castellers, concerts, actes lúdics, actuacions i tot un

seguit de propostes per gaudir del caragol més pur i genui. Més informació: www.aplec.org

Organitza: Federació de Colles de l'Aplec del Caragol de Lleida (FECOLL)

76 Concurs de Música
Instrumental Sant Anastasi
Auditori Municipal Enric Granados. Mes de 300 concursants, procedents de diferents punts de
l'estat participaran en la 7a edició d'aquest concurs que pretén motivar i projectar als joves
intèrprets, estudiants i musics de la nostra ciutat. Un esdeveniment que, després de l'exit assolit,

ha ampliat el seu ventail amb solistes d'acordió, guitarra, piano i violi a la modalitat de música de

cambra on s'inclouen tots els instruments musicals.

Organitza: Associació de Música Instrumental Sant Anastasi.

25demaig
Rosa Zaragoza
22.30 h, Cafè del Teatre

Cançons transmediterranies; temes de jueus catalans, cristians i

andalusfs de la Catalunya medieval. Una proposta sonora plena de vents

moriscos i tradició antiga. L'emblematic Llibre Vermeil de Montserrat

interpretat en jueu, català, hebreu i àrab. Un espectacle amb una

formació de tres músics de relleu artistic: Mohamed Soulimane, Eduard

lniesta i Sergi Vega, liderats per l'espectacular Rosa Zaragoza. El punt

visual el posara Leisa Star, ballarina solista especialitzada en dansa

oriental.

27demaig
La Tabolada'06: I Trobada de costums

tradicions d'arreu, tot el dia pl. Sant Joan. 22.30 h. Camps Elisis Glorieta. Organitza: Regidoria

de Drets Civils, Cooperació i Immigració amb la col . laboració de diferents entitats de la ciutat

27128demaig
24 h Bàsquet Promoció

Tarda del 27 i mati del 28, Pavelló 4 dels Camps Elisis.

Organitza: Delegado territorial de Bàsquet Lleida

3dejuny
Premis Literaris "Cartes de Desamor
Organitza: Centre de Cultura Contemporània de Pardinyes

ENCASDEPLUJA
En cas de pluja, les actuacions previstes a la pl. Sant Joan canviarien d'ubicació a fi de poder-se

realitzar sota cobert:

Els actes del dia 10 de maig es traslladarien a l'aparcament de Barris Nord a Pardinyes.

Les actuacions dels dies 11, 12, 13 i 14 de maig es realitzarien a l'Auditon Municipal d'Enric

Granados.
El concert de la Banda Municipal previst el dia 10 de maig a la pl. Paeria es traslladaria a

l'Auditori Municipal d'Enric Granados.



2NFESTIVAL
DECASTELLS
DEFOCS
ARTIFICIALS
DELLEIDA
!Jetais encesos, Iluernes gegants,
tirabuixons Iluminosos, peónies, saturns,
desmais. Noms que intenten donar veu i
forma a les construccions de gran bellesa
efímera que omplen el cel de Lleida. Focs
artificiels que enteranyinen el sostre de la
nit amb meteorits serpentejats, mosaics
de colors i volcans en erupció fins que
arriba l'apoteosi final. La ciutat
s'embolcalla sota una pluja estrident i un
ambient tel•úric colorista, el teló de fons
més esplèndid i fugaç de les festes.

LESFOTOGRAFIES
Part de les fotografies que i ilustren
aquest programa pertanyen als
participants de la Diada Popular de
Fotografia 2005.
Els autors de les imatges indicades són:
1. Alex Armillas Montornès
2. Fanny Esteve Almacellas
3. Silvia Arbonés Mor
4. Santi Iglesias
5. Ramon Buira Capdevila
6. Blanca Martinez Ribes
7. Monica Camps Posino
8. Amadeu Roda Martinez
9. Francesc Català Alòs
10. Estanislau Trepat Ribé
11. Robert Oró Barrabès
12. Joan Vila Viladegut
13. Lupe Gual Armengol
14. Adria Sanchez Mas
15. Albert Baro Rigata
16. Joan Espassa Juanos
17. Felix Pueyo Guiu

oçi
Participa a les festes de manera fàcil,
simplement amb el telefon mòbil i guanya
un abonament per al Senglar Rock Lleida
06. Vota el castel l del focs que més t'hagi
agradat del festival a través d'un sms
(missatge de text) al número 5015.
Envia la paraula:
FOC1, si t'ha agradat el primer castell del
dimecres 10 de maig

FOC2, si prefereixes el segon castell del
dijous 11 de maig

FOC3, si tries l'últim castell del diumenge
14 de maig

Dimecres 10 de maig.
Pirotècnia Igual (Barcelona) guanyadora
del 1r Festival de Focs Artificials de Lleida
Dijous 11 de maig.
Pirotècnia de Altura (Castelló)
Diumenge 14 de maig.
Pirotècnia PiroQuiles (Valencia)

Tots els participants entraran en
un sorteig de 10 abonaments del Senglar

Rock Lleida 06.

Preu del missatge: 0.90 €
(impostos indirectes no inclosos)

EXPOSICIONS
AUDITORI MUNICIPAL

ENRIC GRANADOS
Vestibul de l' Auditori Enric Granados
Exposició fotogràfica Hamelin.
Del 4 al 7 de maig
Exposició realitzada pel Centre de Titelles
i pels alumnes de l'Escola d'Art i Superior
de Disseny Ondara de Tàrrega. Es
presentare l'evolució del treball de
l'espectacle Hamelin, i es gaudire del
procés de creació a través d'imatges,
dibuixos i maquetes de l'espectacle. Dins
del marc de la Fira de Titelles de Lleida.

Tel. 973 700 394
pl. Sant Joan, s/n,

dissabte,

soterrani

d'il a 13h i de 17 a 20h
De dilluns a	

AN

El Parlament de Catalunya (1980-
2005). Historia i futur.
Del 4 al 21 de maig
Primera exposició que mante el punt de
mira en la institució parlamentària 
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Diumenges i festius, d'il a 13 h

SALA DE SANT JO

catalana. Una visió de futur, tot potenciant
els aspectes més innovadors de la
democràcia parlamentaria i d'obertura a la
participació ciutadana.
Mostra de Tallers per a Dones. Curs 2005-
2006. Del 25 de maig al 7 de juny
Artesania, pintura, tall i confecció, brodats i
puntes, ganxet, pachwork, punta al coixí,
punt de mitja, macramé, tapis, i moites més.
Organitza: Regidoria de Participació
Ciutadana i Promoció de la Dona en
collaboració amb les entitats i grups de
dones de Lleida



ESPAI CAVALLERS 31/33
c. Cavallers, núm. 31/33
www.ec3133.blogspot.com
Quina poma de Benjami Tous.
Del 7 al 30 d'abril
Pintures i obra sobre paper de Rosa
Siré. Del 5 de maig al 3 de juny

CENTRE D'ART LA PANERA
pl. Panera, núm. 2
Tel. 973 262 185 / 973 700 399 a/e:
lapanera@paeria.es
De dimarts a divendres, de 10 a 14 h i de
16 a 20h
Dissabtes, d'l 1 a 14 h i de 16 a 20h
Diumenges i festius, deli a14 h
Dilluns tancat
Archivo de Archivos, 1998-2006.
Montserrat Soto amb la col•laboració
de Gemma Colesanti.
Del 21 d'abril al 18 de juny
L'arxiu es l'espai on sobreviuen els
testimonis històrics, sigui quin sigui el seu
origen. Sota aquesta idea l'exposició
integra una selecció d'arxius que pretenen
fer reflexionar sobre les diferent tipologies
de llocs de memória i del seu procés
d'evolució. Un viatge que ens permet
descobrir l'existència d'arxius amb
secrets, les interpretacions dels quals
tanquen moltes preguntes sense resoldre.

MUSEU D'ART JAUME MORERA
c. Cavaliers, núm. 15
Tel. 973 700 419 a/e: mmorera@paeria.es

Edifici del Roser 2a planta
De dimarts a dissabte,
d'l 1 a 14 h i de 17 a 20 h
Diumenges i festius, d'l 1 a 14h
Dilluns tancat
Darreres adquisicions
Del 6 d abril al 25 de juny

Durant l'any 2005 el Museu d'Art Jaume
Morera ha dut a terme un conjunt
d'adquisicions de vital importancia en la
conformació de les seves colleccions.
Destaquen la incorporació d'un conjunt
força significatiu d'obres de l'artista Antoni
G. Lamolla, l'adquisició d'un extens i
significatiu conjunt d'obres de Ton Sirera i
les incorporacions de les obres de Josep
Vallribera, Antoni Llena, Joan Vilacasas i
Jordi V. Pou.
Un passeig per l'art del segle XX a Lleida.
Exposició permanent

Sala Leandre Cristòfol

av. Blondel, núm. 42
De dimarts a divendres, de 18 a 20 h
Dissabtes, d'l 1 a 14h i de 18 a 20h
Diumenges i festius, d'l 1 a 14h
Dilluns tancat
Un passeig per l'art del segle XX a Lleida.
Exposició permanent

Mercat del Pla

C. Sant Martí, s/n
De dimarts a divendres, de 17 h a 20 h
Dissabte de 12 a 14 i de 17 a 20h
Diumenge i festius de 12 a 14 h. Dilluns
tancat

Sense Fils. Planeta Titella.
Del 5 de maig al 18 de juny

MUSEU DE L'AUTOMOCIÓ RODA RODA
c. Santa Cecilia, núm. 22 (davant dels
Camps Elisis)
Tel. 973 211 992
Divendres i dissabtes,
de 10 a 13h i de 16 a 20h
Diumenges i festius de 10 a 13 h
Segells sobre rodes.
Del 9 de marc al 28 de maig

L'automoció vista des de la filatèlia. Una
selecció de les curiositats filatèliques que
uneixen dues grans passions del senyor
Antoni Pornès, president del Club de
Vehicles Històrics de Lleida: els cotxes i
els segells. Un món de paper en miniatura
que repassa la historia de l'automòbil, la
seguretat vial o les efemèrides del sector.

INFORMACIÓDE
LESFESTES
EQUIPARACIÓ D'OPORTUNITA IS

Amb l'objectiu que la Festa Major arribi a
tothom, enguany s'han preparat una série
d'accions. La voluntat principal es
fomentar la participació de tota la
ciutadania a les festes i, també, contribuir
a la sensibilització envers el fet de la
discapacitat.
• El Pregó de les festes conjuntament

amb altres actes comptaran amb un
interpret de Ilenguatge de signes per a
les persones amb deficit auditiu.

• El programa de festes es troba en
format digital, la qual cosa possibilita
una lectura en cossos de I letra més
gran.

• Els espais festius són accessibles per a
persones amb mobilitat reduida.

PUNT D'INFORMACIÓ
DE LA FESTA MAJOR
Oficina de Turisme de Lleida.

C. Major, núm. 31
Tel: 973 700 480
A més, els programes s'enviaran a totes
les bústies de la ciutat i es podran
aconseguir en altres punts com l'IMAC.
Festa Major virtual.
http://www.paeria.catifestes
La via més fàcil per estar informat i
conèixer moment a moment els actes de la
festa.

Notes
El programa de festes pot sotmetre's a alguna
modificaciô d'última hora. En aquest cas els canvis
es comunicarien als ciutadans i ciutadanes pels
mitjans de comunicació i a través dels canals

habituals d'informació.



ELS ACTES
LES TRADICIONS
POPULARS
Sortida del Prego
Dimarts 9 de maig. 18 h, pl. Paeria

Seguici de Festa Major

Dimarts 9 de maig. 18.30 h,
des de la pl. Paeria i per l'Eix Comercial

Pregó oficial i proclamació de les Pubilles de

Ia Festa Major

Dimecres 10 de maig. 20 h,
Salo de Sessions del Palau de la Paeria

Tocs de matinada

Dijous 11 de maig - Sant Anastasi.
8 h, per tota la ciutat

Sortida de la Corporacio Municipal

per l'anada a ofici
Dijous 11 de maig - Sant Anastasi.
10.30 h, des de la Paeria fins a la Catedral

Missa solemne

Dijous 11 de Maig - Sant Anastasi.
11 h, Catedral

Processo
Dijous 11 de maig - Sant Anastasi.
12 h, des de la Catedral fins a
la pl. Sant Joan

ofrena de Flors
Dijous 11 de maig - Sant Anastasi.
12.30h, pl. Sant Joan

Batalla de Flors
Dijous 11 de maig - Sant Anastasi.
17.45 h, rbla. Ferran

XXIII Trobada de Gegants
Diumenge 14 de maig. Durant tot el dia

Ball dels gegants final de Festa

Diumenge 14 de maig. 22.30 h, av.
Blondel

XI Festa de Moros i Cristians
Diumenge 14 de maig. Durant tot el dia

Diada Castellera
Diumenge 14 de maig. 12 h, pl. Paeria
actuació dels Castellers de Lleida,
Castellers de Mallorca i la Colla Jove dels
Xiquets de Tarragona

XXII Cantada d'Havaneres
Dijous 11 de maig -Sant Anastasi. 19.30
h, pl. Sant Joan amb els grups Arrels de
la Terraferma, Barca de Mitjana, Peix
Fregit i els Pescadors de l'Escala

XXVII Aplec del Caragol
Del 19 al 21 de maig. Camps Elisis

SARDANES
Ballada de sardanes amb la Cobla Municipal
de Lleida
Dimarts 9 de maig. 20 h, pl. Paeria

Dijous 11 de maig
Ballada de Sardanes amb la Cobla la

Principal de la Bisbal.12.30 h, pl. de la Pau
Concert de Sardanes i Música per a
Cobla amb la Principal de la Bisbal. 20 h,
Auditori Municipal Enric Granados

Diumenge 14 de maig
586 Concurs Nacional de colles sardanistes
de les festes de Maig de Lleida a càrrec de
la Cobla Ciutat de Manresa.
12 h, aparcament de la Universitat
Ballada de sardanes amb la Cobla Ciutat de

Manresa. 19.30 h, pl. de la Pau

CASES REGIONALS
Casa de Andalucia. Ball Folklòric. Actuació
dels grups Albéniz, Azabache, Granados

Blanca Paloma. Divendres 12 de maig.
20 h, pl. Sant Joan

Casa de Aragón. Ball Folklòric. Actuació dels
grups Raíces de Za-hu-te. Divendres
12 de maig. 20.45 h, pl. Sant Joan

Centro Extremeño. Ball Folklòric Actuació
del grup Nacencia. Dissabte 13 de maig.
20 h, pl. Sant Joan

Centro Andaluz Terraferma. Ball Folklòric.
Actuació Centro Andaluz Terraferma.
Actuació del Coro Rociero Alma y
Compás i Escuela de Baile.
Dissabte, 13 de maig. 20 h, pl. Sant Joan

DANSES TRADICIONALS
Espectacle de Dansa Catalana amb l'Esbart
Lleidatà de Dansaires. Dissabte 13 de maig.
20 h, pl. Ricard Vinyes

XXII Festival Folkloric
Diumenge 14 de maig. 19 h, pl. Sant
Joan. Actuació del Grupo de Danzas
Oberena (Pamplona) i l'Esbart Dansaire
Sícoris



ELSruCS
Tronada inicial de la Festa Major
Dimarts 9 de maig. 18 h, pl. Paeria

2n Festival de Castells de
Focs Artificials de Lleida
Dimecres 10 de maig. 22 h, des del
marge esquerre del riu Segre
Dijous 11 de maig - Sant Anastasi. 22 h,
des del marge esquerre del riu Segre
Diumenge 14 de maig. 22 h, des del
marge esquerre del riu Segre

Correfoc
Dissabte 13 de maig.
20.50 h, c. Governador Montcada.
Arrencada del correfoc
21.30 h, av. Blondel.
Arribada del Correfoc i espectacle de foc

LES
ESCÈNIQUES
VISUALS
"La Locura de los cuerdos".
Cabaret Contemporani
Divendres 5 i dissabte, 6 de maig. Cotton
Club. Sopar i espectacle. Entrada només
amb reserva

Diada popular de fotografia.
De 1'11 al 14 de maig

17a Fira de Teatre de Titelles
Del 4 al 7 de maig

VII Premi de Gravat Ciutat de Lleida
Divendres 5 de maig. 19 h, Cercle de
Belles Arts

Sol Picó "Paella mixta"
Dimecres 10 de maig. 22.30 h, Teatre
Municipal de l'Escorxador

VII Mostra de pintura sobre la Seu Vella
Del 4 al 29 de maig. Seu Vella

El Circo de los Horrores
Del 10 al 21 de maig. c. Riu Ebre al costat
del Camp de Futbol Atlètic Segre. Cap Pont

L'ART AL CARRER
Flip Flop presenta 'Oh Europa". Dimarts 9
de maig. 19h, pl. Sant Joan

XV Fira Internacional de Pintura i Dibuix.
Dissabte 13 i diumenge 14 de maig. 10 h,
Plaça de la Catedral

Espectacle de l'Associació Ilerdansa Ballet
Jove. Dissabte 13 de maig. 18 h, pl. Sant
Joan

XXXVIII Concurs de Pintura Ràpida.
Diumenge 14 de maig. 10 h, Cercle de
Belles Arts (inscripcions). Circuit: Tota la
ciutat

Visita guiada nocturna a la Seu Vella.
Dijous 11 de maig. 20 h, Seu Vella

PARCDE
SOMRIURES
Camps Elisis. Dies 11, 12, 13 i 14 de maig.

CARRILETDr LA
FESTA MAJOR
Dilluns 8 de maig
9.15 h, Magraners
10.15 h, Bordeta
11.15h, Cap Pont
15.15 h, Centre Històric

Dimarts 9 de maig
9.15 h, Pardinyes
10.15 h, Balàfia
11.15h, Secà

Dimecres 10 de maig
9.15 h, Mariola
10.15 h, Blocs Joan Caries
11.15h, Rellotge
15.15 h, Joan XXIII

Cinema per a tothom, Projecció "Amadeus"
Dimecres 10 de maig. 18 h, Auditori
Municipal Enric Granados

De l'11 al 14 de maig, al Parc de somriures



LAMÚSICA
LESREVETLLES
Joan Manel Serrat
Divendres 5 de maig.
22 h, Pavelló Barris Nord

N'View
Diumenge 7 de maig.
20.30 h, Smiling Jack

Andreu Martinez
Diumenge 14 de maig.
20.30 h, Smiling Jack

4a Trobada de grups de música rock
dels centres de secundària de Lleida
Dimecres 17 de maig. Teatre Municipal de
l'Escorxador

CONCERTS A L'AUDITORI

I AL CAFE DEL TEATRE
Concert Coral Polifónica de Pontevedra
Diumenge 30 d'abril. 12 h, Auditori
Municipal Enric Granados

Chico César
Diumenge 7 de maig. 20.30 h, Café del
Teatre

Concert de la Banda Municipal de Lleida
Dimecres, 10 de maig. 19 h, pl. Paeria

Faltrigueira
Dijous 11 de maig.
20.30 h, Cafe del Teatre

Ken Zazpi
Divendres 12 de maig.
22.30 h, Café del Teatre

Big Band's Festival. La Big Band de Lleida
amb la Big Band Escola de Música l'Intèrpret
i la Big Band del Conservatori
Diumenge 14 de maig. 19 h, Auditori
Municipal Enric Granados

Mike Heron
Dia 18 de maig.
22.30 h, Café del Teatre

76 Concurs de Música Instrumental
Sant Anastasi
Del 19 al 21 de maig. Auditori Municipal
Enric Granados
Organitza: Associació de Música
Instrumental Sant Anastasi

Rosa Zaragoza

Dijous 25 de maig. 22.30 h, Café del
Teatre

REVETLLES
Dimecres 10 de maig. Camps Elisis
Gran Revetlla amb la participació de les
entitats de cultura popular
Al PAVELLO NOU:

23.45 h, Octavo Arte
24.45 h, Ilegal Conexion
2 h, Nach

A l'escenari GLORIETA:

24 h, Cycle
1.15 h, Calvin Brothers
1.45h. Vive la Fête

A l'escenari 17ENTRAL:

23 h, Whiskyn's
24.30 h, Lax'n'Busto
3 h, Sidonie

A l'escenari
Concert Cadena 100 Lleida
23.45 h, Manu Guix
2 h, Celtas Cortos

Dijous 11 de maig. Camps Elisis
Al PAVELLÓ NOU: Nit de la Radio.
40 Principals Lleida
22 h, Lexu's
23 h, Revolver

Divendres 12 de maig. Camps Elisis
Al PAVEILÓ NOU:

23 h, Plowshare
24 h, Nitwitz
1.15 h, Primal Fear

A l'escenari GLORIETA:

23 h, La Violeta
24 h, Rumberes dels Garrotan
1 h, Lo Beethoven

A l'escenari CENTRAL:

23 h, La Familia Torelli - Guanyador
Directe'06

24 h, Efecto Mariposa

A l'escenari FIRETES: Electro Night
1.15 h, Oscar Kina
1.45 h, Codec & Flexor (live)
2.45 h, Ascii.Disko
4 h, Bentley Rhytm Ace dj's

Dissabte 13 de maig. Camps Elisis
Gran Revetlla amb la participació de les
Cases Regionals de Lleida

AI PAVELLÓ

23.15 h, Mr. Jones
24.15 h, Revolta 21
1.30h, Lujuria
3 h, Kannon

A l'escenari GLORIETA:

23.15 h, Angel Ot
24.15 h, La Gran Orquestra Republicana
2 h, Persiana Jones



Final Lliga Catalana u paietisme.
1a Categoria Femenina
Diumenge 7 de maig.
9.30 h, a les Pistes de les Basses.
Carretera d'Osca

IX Campionat de Catalunya de Motocross

Ciutat de Lleida
Diumenge 7 de maig. De les 8 a les 20 h,
Circuit Municipal de la Partida de Rufea
de Lleida

A l'escenari CENTRAL:
24.30 h, Coti
2 h, Macaco

A l'escenari FIRETES:
23.00 h, Los Sirex
3.45 h, Top Manta

BALLS DE FESTA MAJOR
Ball de Festa Major amb l'Orquestra Volcan
Dijous 11 - Sant Anastasi. 19.30 h,
Aparcament de Barris Nord
Ball de Festa Major amb la Rolls Band
Orquestra. Divendres 12 de maig. 16 h
Aparcament de Barris Nord
Ball de Festa Major amb l'Orquestra Cristal
975. Diumenge 14 de maig. 19.30 h,
Aparcament de Barris Nord

ELSESPORTS
Campionat d'Espanya i Catalunya
d'Autocrõs. 86 Autocrõs Ciutat de Lleida
29 i 30 d'abril

1r Torneig Futbol Femení
Divendres 5 de maig.
Camp Municipal de Pardinyes

8a Milla Urbana Escolar i
106 Memorial Jeroni Saura

Dissabte 6 de maig.
10 h, av. Onze de Setembre

Partit Lluïment del Club Tenis Taula de Lleida
Dissabte 6 de maig.
10.30 h, Sala d'Actes del Centre
Civic de Balàfia

Primeres 24 hores d'SLOT de Lleida

Dissabte 6 i diumenge 7 de maig

VI Trofeu Ciutat de Lleida de Golf
Diumenge 7 de maig

XII Diada de Judo
Diumenge 7 de maig. 9 h, Pavelló
Magraners

Concurs de pesca Infantil de Festa Major

Dijous 11 de maig. 8 h, zona de les
comportes del riu Segre

XXVIII 24 hores de Futbol Sala

Dissabte 13 de maig. 10 h, Pavelló de
Pardinyes

XV Torneig d'escacs escolar Memorial Farrús
Dissabte 13 de maig. 9.30 h, Centre Cívic
de Balàfia

Rugby. Campionat de Catalunya de sevens

Dissabte 13 de maig. De les 10 a les
20.30 h Installacions d'INEF a la
Caparrella

XVI Torneig obert d'escacs Ciutat Lleida

Dissabte 13 de maig. 16.30 h, Centre
Civic de Balàfia

Concurs de Festa Major

Diumenge 14 de maig. 7 h, zona de les
comportes del riu Segre.

24 hores Bàsquet Promoció
Dissabte 27 i diumenge, 28 de maig.
Pavelló 4 dels Camps Elisis



DE LLEIDA 2006
PATROCINADOR ESPECIAL

Corts Catalanes, 73
Tel 973 22 46 00
Fax 973 22 45 60

Pere de Cavassèquia, 46
Tel 973 23 60 42
Fax 973 23 00 36

Doctora Castells, 21-23
Tel 973 21 17 69
Fax 973 21 13 72

Hostal de La Bordeta, 18
Tel 973 20 56 14
Fax 973 20 60 36

Bisbe Martí Ruano, 11
Tel 973 26 76 05
Fax 973 26 83 62

Sant Joan, 3
Tel 973 22 81 77
Fax 973 22 82 64

Club 60
Lluís Companys, 2

Tel 973 27 57 65
Fax 973 28 19 69

Banca Personal
Plaga Sant Joan, 10 plta.5

Tel 973 22 82 66
Fax 973 23 39 83

Centre Hipotecari
Lluis Companys, 2

Tel 973 27 33 03
Fax 973 26 41 51

Ct caixaterrassa
www.caixaterrassa.es



molt més oer somiar
molt més per viure

CONSULTING IMMOBILIARI
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NeoParc
CENTRE EMPRESARIAL

VENDA NAUS
DES DE SOO m2

OFICINES I
PLACES DE PÀRQUING

Promou venda:

SEPECO
constructora / promotora

973 287
670 641 3217 661 

Viu plàcidament una vida de confort i comoditats

• El conjunt de viverdes ELS ROSERS DE LLEIDA
es el floc ideal per gaudir del confort interior
d'un habitatge de qualitat.

• Davant grans espais yards publics.

• Conjunt de vivendes exteriors de 2 i 3 dormitoris i ¿tics de
4 dormitoris amb acabats i materials d'extraordiriaria qualitat.

PrO

www wocco.nli

.111.107111.•

•n••••••••

Sepeco(gjriugrup.net
www.sepeco.net

C/ Picasso, 2 Rabic's
25001 Lleida

Nova zona cèntrica i a prop de tot
(2 It.11, n • n 2001 I leid•	 • a

973 28 13 21 / 670 64 76 61 sepecoOfriugrup.met	 Oat am nu
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11$1''
ela Corbena

Manuela Corbeffa, el gust ètnicc és el
careicter dominant d'aquesta serie:

els colors del Mediterrani serveixen de
contrapes a les atmenferes africanes

o al minimalisme oriental. Realitzada a ma,
la decoració és convino facilment amb

molts unicolors de la serie "Colore & Colore".

Nigel Coats

Ruben Toledo

Tord Boontje Un sarment flora
emana els colors i els perfums de

Ia primavera: la seva ramada i
let seves fulles tejen un elegant

brodat que sembla que dessitgi recubrir
les parets de férvida vida. Els temes

s'articulan en multiples composicions
que envolten i fan preciosos els elements

arquitectònics ide decoració. JOAN SIMÓ

Maddalena Sisto , el imaginari femení

de Sisk), tan proper a sissenyadors
,que recorden a Fellini. evoca un

ascendent comú a tots, tal que s'ha
bautizat amb el mateix nom

" Cielo Natale". Una dansa floral, unes
magiques figures suspeses entre la

laboriosa vida de cada dia i l'impuls
cap als propis somnis.

1.4igel Coats, els seus objectes tenen
les curves típiques de la forma del

cos humà i presenten un caràcter viu.
La seva arquitectura es distingeix

per la seva fluides i sembla imposar-se
I	 curb força sobre la ciutat.
Coates és arquitecte, sissenyador,

comentador i la seva visió es basa en
l'espai entre diferents camps visuals.

Ruben Toledo, és pintor, escultor, ilustrador,
cronista i critic de moda. Els continus i

repentins canvis de moda i el llenguatge
corporal de l'estil son dos constants que
destaquen en el seu treball, inspirat pel
gust llati. Ruben Toledo és l'artista d'una

colecció d'imatges inolvidables, en forma
de dibuixos i aquareles, que uneixen
l'efimer de la moda omb el ser etern

de l'estil.

COMER CIA L



Ia Mañana
Sempre al vostre costat

FoffPD



Noves instal-lacions al Passeig de l'Onze de Setembre

La nova Mupa
Hem estrenat un edifici de més de 3.800 m 2 el dia en que varem cumplir

exactament 80 anys des de la fundació de la Mútua Patronal Lleidatana.

Una nova MUPA amb nous consultoris, nou Servei de Prevenció,

nova zona d'Urgències i de Radiologia, nova Vigilância de la Salut,

noves instaldacions per a Rehabilitació...

Estrenem uns complets espais moderns, funcionals

i tecnològicament avançats per a les necessitats

de les empreses i els treballadors de Lleida.

Vârem ser pioners.

Som una entitat líder.

Serem sempre útils pel benestar de les persones

Mês informació:

973 270 599

MURIA D'ACCIDEWS DE TREBAll I MPS S NUM 25

Passeig de l'Onze de Setembre, 34 - 25199 Lleida - Tel. 973 270 599 - mupalleida@mupa.es - www.mupa.es
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Lleidamòbil, s.a.

Distribuidor Oficial Opel per Lleida i Província

Avda Barcelona, N° 17 25001 LLEIDA
Tlfno.: 973 20 32 58

Email: Ileida@lleidamobil.com
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Avda Barcelona, N° 10 • 25001 LLEIDA
Tlfno.: 973 20 80 37

Email: auto.star@terra.es

_ - 

VEHICLES MULTIMARCA

Conduir un vehicle de gerència no costa tant
1.500 m 2 amb vehicles seminous nacionals procedents de fabrica



FONT BLAU
Aigua mineral natural

Servei d'Aigua Mineral Natural a domicili,
per empreses i particulars.

Font Blava, es la primera
empresa Ileidatana esped-

alitzada en la distribució
d'aigua mineral natural de

primera qualitat, a domicili.

Li subministrem l'aigua mine-

ral en còmodes envasos, que
garanteixen la qualitat de l'aigua
sense pert/re les seves propietats.
Cuidem el medi ambient. Transpor-
tem l'aigua en envasos retomables
que no generen residus plàstics

'uraments en 24 Hores (Servei gratult)
Oferta especial Festes de Sant Anaslasi 2006.

20% descompte +100 litres d'aigua
mineral natural

Per la compra d'un dispensador d'aigua

Truqueu-nos al

902 362 251
N ,	Placa Tragó de Noguera sin, altell 5

25005 Lleida

Te1.973 247 344 1 Fax.973 220 078

C.E.:info@fontblava.com

www.fontblava.com



Caixa Itt• lèmhdts

PERSONES AL SERVEI DE PERSONES.

Som Caixa Penedès, la tercera caixa catalana.

Amb un gran equip de professionals i més de 600 oficines.

T'oferim un servei amb les tecnologies més avançades i productes

amb les solucions que s'adapten a les teves necessitats reals.

La nostra finalitat última és estar sempre molt a prop teu

reinvertir en benefici de la societat.



Primer i núm. 1
1 centre integral de bellesa i salut
o

Fotodepilació laser • Plataforma laser IPL Vasculight • Laser d'Erbium-Yag

5 Medicina estètica • Cirurgia plàstica i estètica • Dietètica i nutrició • Packs d'aprimament
eo
-J	 personalitzats Serveis d'estètica • Teràpies per al cos i la ment • Cosmetic shop
5
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Segrià, 26. LLEIDA - Tel. 973 27 98 10

www.grupnexus.com

Control medic / Primera visita informativa gratuita / Finançament a mida



ÍNICA VETERINARIA

24h • 639 367 888

Joc de la Bola • 22 Tel. 973 281 797
La Bordeta Tel. 973 204 408

UIP DE	 US DESITJA BONA FESTA MAJOR



BARRERA

Pol. Ind. Garni dels Frares, carrer F, parcel•la
25190 Lleida
Oficines: Tel. 973 262 519 • Fax 973 274 966
Lloguer: Tel. 973 274 171

DE	 LIEI[
PAU(

www.barrera.es	 serveis@barrera. 5



MUNTOSA
CONSTRUCCIONES MUNTOSA,

N VES
PRO CIONS!

.7
zotvA

stoeNciAL!

PROMOCIÓ EN CURS
8 ADOSSADES PUIGVERD DE LLEIDA

4,	 (4
VENDA DIRECTA	 o

CONSTRUCTOR

TEL. 973 22 05 71 ri
/CAMÍ DE MARIMUNT, 38 BAIXOS 25005 LLEIDA
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+ activa

Telefonia mòbil
Telefonia fixa
Sistemes de localització
i control de flotes
Internet
Centraletes

Vc
aquest arty..

www.sruptic.ei ci.
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Heide

Noves instal.lacions

iMés de 1.400m 2 de zona

d'autoservei

Noves brees tècniques
i nous productes

JDepuració, aigües residuals i

potabilització

iSistemes radiants de calefacció

I refrescament

iSolucions amb energia solar

tèrmica

iTuberies i accessoris

PEX-PP-R-Muhicapa

/Material químic piscines

hidri Ileida
Carretera d'Osca, km 100,5 - 25110 Alpicat (LLEIDA) - Telèfon 973 23 09 05 - Fax 973 22 22 04 - hidrolleida@hidrolleida.com - www.hidrolleida.com



IV1011- 71 VIM-2.1% ®1-1  BUJVAR CONSTRUCCIONES SA.

IH FABRICA I OFICINES CENTRALS:

Ctra. Lleida-Puigcerdà, km 5
Tel i Fax: 973 19 63 55 - 973 19 60 16
25660 ALCOLETGE (Lleida)
e-mail: monvaga@svt.es
http://www.monvaga.com

I
-4 DELEGACIO A BARCELONA

1 Pau Claris, 151 30 dta.
Tel. 93 215 94 31
Fax: 93 487 19 74
08009 BARCELONA

Wiliff

• Estructures metàliques
• Tancaments metalics
• Cubertes i aïllaments
• Estructures metaliques grupo b reic - 2500117106

VA/I1N
GRUPO

SADA p.a. CATALUNYA, S.A.

Pol. Ind. El Segre - Av. de la Industria, Parc. 402-403 - 25191 Lleida

Tel. 973 20 12 12- Fax: 973 20 61 12



./ Aceros para el hormigón armado

• Materiales para la construcción

J
Pol. Ind. "Carnf dels Frares"
C/A, Edifici 4, Parcel . la 65
25191 Lleida

Tel. 973 212 511 • Fax 973 2

.005
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PROMOCIÓN DE APARTAMENTOS Y DUPLEX EN EL PIRINEO LERIDANO

,

ProAtTyiRbanizaciones Gaudí S.L.
CI. Arquitecto Gault.. _	 (Huesca) • Tlfnos: 974 47 41 11 - 649 29 89 42 - 608 53 65 24 • www.mirmontilla.com

80
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neoestèfic
Centre de tractaments estètics
Grup RAME

C/ Templets, 20 Lleida Tel 973 26 52 20

Els desitjem
un ia bona Festa vaJ°'



Petrocat110 Ono Conronyió *ono d'ene(gtoSERVE! DE

C.D. SEGRIA
Otra. N-240, pk. 82,589	 Tel : 973 20 32 11

LLEIDA	 973 29 04 67

• Equipaments de maquinaria per

tallers i indústries

• Compressors i tractaments d'aire

• Projectes i instal . lacions de

pneumàtica industrial

• Eines pneumàtiques i racoreria

• Cabines de pintura

• Calefacció Industrial

• Extracció de turns per automoció

• Extracció de fums per parquings

I garatges

• Equips de rentat alta pressió

(aigua freda i calenta)

• Equips per l'aplicació de pintures

revestiments

• Instal. lacions per aire comprimit

• Legalització d'Instal • lacions (RAI'.)

(Instal. ladors Autoritzats d'Aparells a

Pressió)

Palauet, 139 • 25001 LLEIDA
Tel. 973 210 500 • Fax. 973 210 220

http://www.tecnymaq.com

e-mail: informacion@tecnymaq.com



SUS BANCOS NO DAN RESPUESTA
A SUS NECESIDADES?

- MAS DE 50.000 HIPOTECAS
GESTIONADAS CON ÉXITO.

•WS DE 1.500 PROFESIONALES
A SU SERVICIO.

CREDITSERVICES ES LA SOLUCIÓN
A SU FINANCIACIÓN:

CREDITSERVICES LLEIDA1 CREDITSERVICES LLE1DA2

_-!	 Vi'.'iV0l151Ión3!ilO3535

TODAS LAS SOLUCIONES
DE FINANCIACIÓN

A EMPRESAS Y
PARTICULARES

• NIAS DE 500 OPIONAS A PIE DE CALLE. I

¿QUIERE TENER LA MEJOR
HIPOTECA EURIBOR + 0.35?

¿TIENE PROBLEMAS PARA LLEGAR
A FINAL DE MES?

TODOS LOS BANCOS EN LIRA SOLA VISITA •
• MEJORAMOS V GESTIONAMOS HIPOTECAS HASTA

EL 100% DEL VALOR DE TASACIÓN

• HIPOTECAS CON EL MEJOR INTERÉS EURIBOR c 0,35

• REUNIFICAMOS SUS DEUDAS PARA QUE PAGUE RASTA
UN 50% MENOS CADA MES

• PAGAMOS SUS CUOTAS ATRASADAS

• DISPONEMOS DE ACUERDOS CON BARDA EXTRANJERA
PARA OPERACIONES DE RAI! ASNEF.

• EMPRESAS Y PARTICULARES

bembos sdhondos a la Asociación NaCIOndl do Estatdecomonlos FInanoorof 0* CARINA. (AVIV.

902 020 537	 902 024 857
La solución a su financiación C/ Roman y Capd. IS

• 25003 Llelda
Ilelda1a0reellteb.eom

www.onird1t5orvIcesAsAlelda1

CI Corregidor Escofet. 111
• 25005 • LIAIda

Ilylda2GerydReb.00m
www.crealtserylcos.esAlelda2

• MAS DE 25.000 CONSOLIDACIONES
DE DEUDAS CONCEDIDAS.

TRANSITOS ADUANAS

EL SEGRE, S.A.

Director gerente - Lalo Morante

TASSA
Corts Catalanes, 1 Ofic. 6
25008 LLEIDA
Apartado de correos, 440
25080 LLEIDA
Tel. 973- 23. 18. 90
Fax 973- 24. 93. 24
e-mail: tassa@ctv.es
EDULLESA
Tel. 973- 20. 59. 16.
Fax. 973- 20. 53. 42.



CI VALLCALENT 13
TF: 973 283 405

AVENIDA VALENCIA 17
TF: 973 216 782

CI ALCALDE RECASENS 53
TF: 973 223 464

DISTRIBUIDOR ASSOCIAT

FL
CD

ESPECIALISTAS EN DESCANSO

Segueix els teus
propis impulsos.
Sigues diferent.

move your mind'

1,11.
A saab creiem que rtant ésel me*	 4489.)

ser un mateix. Descobreix el NOU
SAAB 9-3 SPORT SEDAN TiD 150u.

Perquè ser diferent no costa tant.
Ara tens un Saab TO des de 23.50

J j jrO24,, LS% „, Su,	 lawn NA volume rwrciaton. Inntral. bournen erterrocentl	 011ms no nownwidie medal. ftsllods no o ••	 ,nalronoono Oem1.111N1111on	 VAIn) 417.13 9

Lleida Car,, sbe lrurita, 15- 25006-Lleida • Telf :973 282 569



Saints 85
93 422 28 34

Rosello 498
93 450 05 61

P. Bonanova 61
93 212 82 91

Rambla 123
93 745 71 71

Galileo 266
93 733 27 79

Gala Placidia 26
93 415 33 41

Joan Guell 198-200
93 439 17 41

Av Roma 17-19
93 321 75 17

Badalona
Canonge Bananera 105

93 464 32 49

Rda S. Antoni 47
39 423 58 07

Prpvenza 185
93 453 52 79

Po Fabra i Puig 164
93 349 48 29

Moller
Av Jaume 1163

93 570 25 29

)lu	 lobre
Llaura Miro 243

93 371 49 93

Lluis Comanys 24
93 589 90 19

Joan Maragall 40
972 22 76 18

Pasg, Industria 5
93 645 29 55

Puertollano
Goya 6

926 42 81 02

Cami de la geganta 85	 Roger de flor 47
93 798 44 74	 93 879 45 83

comarcal 155 Km 14,600 08185 Lliça de Munt (Barceloan93 844 58 60 Fax 93 844 58 69 www lacilmobel es

Muebles adaptables

FACIL
mobel

Map

Nova promoció a Lleida

Edifici Valls d'Andorra-Lleida
Habitatges de dos dormitoris - Atics Duplex - Pàrkings
Tos els habitatges disposen de porta d'entrada brindada,
terra de parket, fusteria interior xapada de faig envernissat,
tancaments exteriors d'alumini amb doble vidre, així com
la calefacció individual a gas,

IMO
UP

I VENDA
973-203507
973-201222
Dra. Castells 10-Baixos

0.25001 Lleida

Combinar els avantatges de la ciutat
amb els beneficis de viure en un entorn
natural, sino també disposa d'una
extensa comunicació.

promou: VICOPROM S.L. 

(-75•41)



"ILLA DE L'OCI"

c/Jaume II

Cappont

Campus

Universitari

1
MC DO

LLEIDA

DE LLEIDA 2006
EMPRISA PRIROONADORA ona sa

mobles de cuina banys	 paviments

c_Princep de viana_36. 25004 _Lleida tel_ 973 232 139_mauricb@terra.es



Us desitjem una

Festa Major
plena d'alegria i felicitat

CITROEN Vda. de R.Santesmases, S.A.

Instal .lacions adequades

Excel .lent personal

Millor servei...

Avd. d'Artesa núm. 16 - 25001 La Bordeta LLEIDA - Tel./Fax 973 211492
www.maxibebe.org - bambino@maxibebe.org 

play

(.;kaitnt-ty

AVE -LIT	 ("•••-n
natwafft_	

_

*04;ipoP

casualplay

A partir d'ara podran disposar de la
nova col•lecció 2006 amb roba i sabates,

ÚNICA A LLEIDA, per al seu petit

Mabel*

RÓMER
IS

AMR . 	 BAMBINO	 jJ - Jr" D-f 
GRAN ACOLLIDA r_1 1J15. H4 1_'_;_i1J-1' DE: jr-)_,L\IÇ.r D



Pol. Ind. "Camí dels Frares" c/ H, parcel.la  56- 25190 LLEIDA
Tel. 973 75 16 00 Fax 973 75 15 99 e-mail: miraball@miraball.com

EL

V

R IA
S . L. 

Desde 1967

SISTEMES D'ALUMINI

* Fusteria d'alumini

* Façanes de Mur Cortina

* Tancaments especials

• DROGUERIA.PERFUMERIA, TOT EN PINTURES, BRICOLATGE,

MOQUETES, CORTINATGE, PAPERS I REVESTIMENTS DECORATIUS,

MOBLE AUXILIAR, BISUTERIA

• TALLER D'EMMARCACIÓ

• TOT TIPUS DE RETOLACIÓ

tko_ 	 • IMPRESSIÓ DIGITAL DE GRAN FORMAT

PINTURAS RODRIGUEZ
Pintura Industrial i Decorativa

Paviments i Retolació

Desde 1945

MAXINCA, S.L.	 DINUXA, S.L.

C/Major, 68 -San Jaume,77 - 25100 Almacelles (Lleida)

Te1.973 74 01 66 - Fax. 973 74 04 52

Mbvil. 609 847 12- 686 47 35 79



AM on va, triomfa
A Lleida, triomfa

Assessoria
Laboral, Fiscal, Comptable,

Jurídica, Financera,

Assegurances, Gestoria

www.centregestor.es
Rambla d'Aragó, 23	 Cl Tarragona, 2 baixos

25003 Lleida	 25620 Tremp
Tel. 973 27 97 00	 Tel. 973 65 10 06
Fax. 973 26 12 28	 Fax. 973 65 11 36

lleida@centregestor.es 	 tremp@centregestor.es



.01 fr A LI IF E
CLIMATITZACIÓ SAUFER S.L.

41Ir

Pol. Ind. Mecanova - C/ Ricard Calvet I Serra 21,22 v.190 - Lleida

Telf. 973 20 80 60 - Fax 973 20 80 67 - e-mail: saufer@saufer.com

Botiga: Alcalde Pujol 7 - 25006 Lleida Telf, 973 28 98 67

RESTAURANTS
qlr",

nastasi
HOTEL • SPA

PE LICIDA 2006
EMPRESA PATROCINADORA

BONES FESTES

Ctra. d'Osca, km. 2,5 Tels.: 973 24 92 22 / 973 24 93 22
Fax: 973 24 76 92 25198 LLEIDA

Ctra. Nacional, 240. Km. 123	 Ctra. d'Osca, km. 2,5
C/ Rovira Roure, 87 	 Tel.: 974 42 59 99	 (entrada per Fda. Nastasi)

Tels.: 973 22 37 28 / 973 22 03 52 	 TAMARITE DE LITERA	 Tels.: 973 24 92 22 / 973 24 92 23
25006 LLEIDA	 HUESCA	 25198 LLEIDA

EMPRESA PATROCINADORA DE LES FESTES DE LLEIDA
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ESTIMEM LLEIDA!
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VIAIINCIS

VIAFINCAS

Ponent

Av. Pius XII - n o 17, Baixos •
C.P. 25003 Lleida •

VIAFINCAS

	  Lleida

Pla	 -

.1111

C/ Pi i Maragall, - no 48, Baixos •
C.P. 25004 Lleida •

.

.

Telf.:973 28 96 80 . Telf.:973 72 82 22
Fax : 973 28 15 84 . Fax : 973 23 88 26

TEN IM 2 OFICINES A LA SEVA DISPOSICIÓ



Gabgnna
residencial 	

Atractius, ben organitzats, exquisits!
Així son els nous habitatges Gaban-
na d'una i dos habitacions. Espais
d'avantguarda per als mes sibarites
en un entorn renovat a la plaça
de l'Escorxador.

promou:

CONS ANFERO
conetrucclone I promociono

Informacló I venda: 973 205 685

en igualtat de condicions

• Contracta les noves prestacions per

accident de treball i malaltia laboral

per a autònoms

• Equipara les teves condicions laborals

a les dels treballadors per compte aliè

• Aprofita tots els avantatges addicionals

i els serveis exclusius

Rambla Ferrán, 52 • 25007 Lleida • Tel. 973 244 377
Centre Preventiu (SPA):

Avda. de les Garrigas, 4 • 25001 Lleida • Tel. 973 208 563

Informa-te'n

• trucant-nos al telèfon

900 300 144
• o connectant-te a

www.mutual-cyclops.com



13010
La

LTd
C oN-Prwd	 ,	

Aq-eTuR.E5	 4 11-b-/-4 E ?..,s7
,4:1 8-47 V Y)'\)
"tt/DA

• 22 97 90

Zona Ricardo Vinyes. Inversión
segura 145m' de vivienda.
Un abanico de posibilidades.

hab. 2 barbs. Salón comedor
5m2, cocina office, un balcón de
m' proyecto asegurado,

86.313 €

Zona centro. Estupendo pis
tie 130 m 2 todo reformado,

ocina de diseño, parquet,
1 bah() completo, 4 hab.
más buhardilla. Financiació
100% sin problemas, no te

lo pienses más. 186.000€

Obra nueva en ALCARRÁS.
APARTAMENTS D'ALT ESTANDING.
Pisos de 2 hab., piscina climatizada,
zona ajardinada comunitaria, baños do

bañera de hidromasaje, suelos de 1a
calidad, baños todos equipados.
Cocinas acabads de buena calidad.
PARKINGS Y TRASTEROS, todo esto
avalado con el mejor financiamiento,
100%. Aprovechad esta oportunidad.

Zona pardinyes. Si lo que quieres es comprar
y empezar a pagar a un año, nosotros lo tene-

os. Obra nueva Apartamentos de
hab, Trastero de 2 m2, terraza de 15 m2,

ocina independiente, acabados de 1 2 calidad.
e enseñamos el plano y memorias de
cabados. ACERCATE Y TE INFORMAMOS

iso en zona BORDETA: 95 m2, 4 hab, come-

or 25m2, cocina pequeña y reformada,
•I. II

C/ Alcalde recasens 32
c.p 25005 Ileida
telf 973 23 78 23

LLAR VIDA LOS MEJORES SERVICIOS INMOBILIARIOS, REFORMAS TOTALES Y PARCIALES,

FINANCIAMOS AL 100% SIN ABALES, REAGRUPACION DE CRÉDITOS.

¡¡¡ NO PODRÁS PEDIR NADA MASH!.



DU	 ItEIDA 2006
EMPRESA PATROCINADORA

Ctrs. N-230, Km. 4,8. 25191 LLEIDA. Tel. 973 23 67 75. www.torrelsa.com

Torre sa
JIMID

STAR COFFEE

cttNCCeSk
ESTRELLAS
•••••

LickAgiO

/	 :911A14 3';OURMET

COFFEE

pool consulting 01ORMAS
NIC/NIIF

Normas
Internacionales
de Contabilidad

El especialista de la venta de soluciones de gestion empresarial

DISTRIBUIDOR SERVICE PARTNER:

sErfi sP
Pool Consult	 Informàtica si
Garrotxa, 15, local A
25005 Ueda

E-mail: info@pcilleida.com
www.pcilleida.com



Bones Festes de Maig

EMPRESA PATROCINADORA DE LES FESTES DE LLEIDA
DE 11.EIDA 2006

EMPRESA PATROCINADORA

Parc. Industrial de Vila-sana

Av. Merlet, 14

25245 Vila-sana

Ap. Correus, 243

25230 Mollerussa

Tel. 973 603 043

Fax. 973 603 173

, fonmat@forat.com
/	 — —

Av. Prat de la Riba, 58

25004 Lleida

tr.
i, A Tel. 973 222 149

Fax. 973 225 406

Ileida@fonmat.com

it

9	 Ï1

frJLN 
MuettS

gui
Pol. Industrial Quatre Pilans C/ Antoni Guix Ribelles, nau 3

25197 Lleida (Magraners)
Tels. 973 212 972 / 973 211 958

at&	 arms-



Alcalde Costa, 13 • 25002 LLEIDA • Tel. 973 26 83 93

,3‘,(01\rno,S)?
Te esperamos en:
Magi Morera, 30

973 22 09 41
Vila de Foix, 4
973 28 09 99

LLEIDA

.	 .

Imaginanum

•
www.imaginarium.es

Rambla cfAragó. 14
horari de dilluns a dissabte.
de 10 a 21 h

1

 C/ Almacelles, 1
25110 MALPARTIT
(Ueda)

info@gruponovi.com
www.gruponovi.com

Tel. 973 73 79 15
Fax 973 73 79 16

R

N NOVI
EXCAVACIONS I TRANSPORTS NO VI, SL

•

Aquest maig creixen els avantatges per als socis
Del 2 al 31 de maig,
ofertes cada dia en	 promocions

articles seleccionats

Abacus ••
Cooperativa



BORGA DE REGALS, ESCOLA DE
MANUAL1TA1S I BELLES ARTS

Bonaire, 7
25004 Lleida

Tel/Fax. 973 24 66 12
artsponent@auna.com

T'ESPEREM AL NOSTRE TALLER!!!

VOLS TINDRE UNA LLAR AMB PERSONALITAT?
DECORA ELS TEUS MOBLES, PARETS, PINTA ELS
TEUS PROPIS QUADRES, FIGURES...
A MES A MES, FES-TE LES TEVES LAMPARES I
VIDRIERES AMB TIFFANY'S COM UN
PROFESSIONAL.

A PARTIR D'ARA ELS TEUS REGALS SERAN
DIFERENTS, ESTARAN FETS PER TU.

A part del programa normal de classes, es faran
periòdicament corsets intensius especials de tècniques
noves i avançades, que s'artunciaran oportunament.

AL At 41i.
I SI NO POT TENIR

UN HORARI FIX LLIURE...

Un nou servei que Ii dono

l'oportunitat de realitzar
els treballs que vostè vulgui,
amb un professor que

l'ajudarà en tot moment.

FACI-HO

I EMPORTIS-I.40!

Arnb el carnet de
client CUITO'S gaudira de
descomptes especials en la

compra de material.
Demani'l a la nostra botiga.

www.retols.netTel.  9 7 3 2 7 0 4 3 7

promoció

reforma

construcció
projectes

rehabilitació
urbanització

tot en rètols

st
721 ctgatx litAA klAdn

c/ Verge del Blau 3, altell núm. 2 25005 Lleida

Tel. 973 22 04 69 Fax. 973 72 58 19

www.zerimarcons.com

ZERIMAR

AIGÜES ASG
DEL SEGARRA GARRIGUES, SA

Plaza de/ Carmen, 15

c.p. 25300 LLEIDA

Tel. 973 50 20 20

Fax. 973 31 43 22
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Calorifugats de
tuberies i di Osits

• -
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BARE
Vescomte Arnau, 4

25008 Lleida
Tel.: 973.24.87.03 Fax: 973.23.87.38

grupo.garesa©arrakis.es

www.orucooaresa.corn

uonductes de chmatitzacio
racció de padiNit

ACÚSTICA
CONTROL DE SOROLL I VIBRACIONS

• Mesures, certificats, projectes
Fabricació, subministrament i muntatge
de materials i equips acústics

• Insonorització de locals

Reducció de soroll en llocs de treball

• Insonoritzaciô de maquinària sorollosa
Qualitat acústica de sales

SA

Vescomte Arnau, 4
25008 Lleida

Tel.: 97324.87.03 Fax: 973.23.87.38
grupo.garesa@arrakis.es

www.grupogaresa.com

HOME - DONA - ESTETICA

TRACTAMENTS CAPILARS

NOU SISTEMA DEXTENSIO"

COLORS DE LLARGA DURADA

C. Vallcalent, 28
25006 LLEIDA

Tel. 973 272 628

HORARI 

DE 9,00 A 20,00

OBERT AL MIGDIA

DISSABTES DE 8,00 A 15,00

Venda I reyaració de:
'Frens, embragates, bateríes, susyensions, direceions I tot

tíyus de comyonents de ire.

TERODO
TECTO
VALEO
SACTCS
frUCAS
TE9V-DIX
WglECO
WW-ORR.
Egigs/W-ER



PE1181ANES

TANCAMENT8

- Persianes

- Mosquiteres

- Tendalls

- Portes fusta

- Portes enrollables dálumini

- Motorització

Po ligon Industrial Comi dels Freres Teleran 973 213 029
C/ K, Parcel . la 16, Nau 2 660 977 573
25190 LLEIDA Fax 973 213 162

liZ112,11-S
.PALDD

• Servei a domicili
• Vins de tell fa a granel i envasats
• Marques pròpies:

Del Cafiu, El Ermitatio
Monmaneu, Cratera

CI Miguel Corticufa, 16 • 25005 Ileida
Tel.. 973 233 678 • Tax 973 228 771

Freno ABS, ESP
Mecánica de Mantenimiento

Electricidad/Electrónica 	 Mecánica motor
Sistemas de Refrigeración

M.I.A. SER-JOS S.L.
Ramon Llull, 7 25008 LLEIDA
Tel. 973 234 774 Fax. 973 240 146

-mail: ser-'os@bosch-bcs.com

osc h Car Service
Inyeción de Gasolina 	
Inyección Diesel 	

Encendido

BOSCH
Service

-4:9311-.7

BONES	 FESTES!

ar4E' URS
NOVA AGENCIA
	

NOUS VIATGES

PROPERA OBERTURA A LLEIDA



PISOS I CASES D'OBRA NOVA I 2a MA A LLEIDA I RODALIES,
REFORMATS I PER REFORMAR

TENIM TERRENYS A LLEIDA I PROVINCIA URBANITZATS

ULTIMS APARTAMENTS D'OBRA A PARTIR DE 100.000(

NOVA A ALMACELLES

ATICS AMB TERRASSA , PARKING I	 S	 C 0

TRAFIMITTERIRINDELirOBRA NOVA A ALCARRAS, 3 HABIT I A .__

Gestió Inmobiliaria
FINQUES MARXEI

ALFRED PERENYA, 71, LLEIDA TELF.973229893

SERGAVE
SERVEIS RAMADERIA - VETERINARIA

N5A5,P AAAA

	
Virbac

ANIIMAIL

ME VETWICL4L.61ASIN MACRO ouzo

17/1( BI BRAUN
MOREL& NATURE
	

SHARING EXPERTISE

División Veterinaria

4) Bayer HealthCare

veterinaria -ESTEVE

Carm de la Caparrella, 134
25192 LLEIDA

973 27 93 53 - Fax 973 27 93 55

e-mail: sergave@sergave.com

www.sergave.com

ACUPUNTURA
OSTEOPA TIA

SCHROTH

RPG
SOHIER
MEZIERES
DRENATGE LIMFA TIC

TRACTAMENT DE LATM
REEDUCA dÓ DEL SOL PELVIC

CENTRE DE FISIOTERAPIA
I REEDUCACIó POSTURAL

C/ La Mercè, II' 37 - Baixos
Tel. 973 28 23 50 - 25003 LLEIDA

Coixes registradores

SHARP
Equips i Màquines per al

Comerç i l'Oficina
COMERCIAL LLETJÓS

973 26 78 88NN
C/. RAMÓN Y CAJAL, 24 25003 LLEIDA

	 \f"



AI GBONES r ESTES DE
EMPRESA PATROCINADORA DE LES FESTES DE MAIG

Servei professional
sense limits
10 Grues mòbils autopropulsades
n Camions amb grua articulada
• Rescat i remolc de vehicles pesants
• Serveis especials de transport i

manipulació de carregues

	

Visions compartides	 MINGUELLE

USDA	 VIELHA
LL-11, km 7 • (antiga cira. N-II) Av . Garona, 2	 902 379 973 / www.minguella.com

revelat
digital

1
minutsf 4 t

Iron' Lk"' O Festo

Bones
Festes •LLEIDA

ratable PaqLeovs 32
AvinpuOa d Mess 13 LA sow rn
Cam! de Cor

1.1190eiena 13

/11OLLERUSIIA	
/ee,i(e,J

bels 20.0220,

0.1 NW. 2 Inn* totolium es	 -

frFOX)
LLUM DIGITAL

Ignacio Bastús, 28, 3 0

Tel./fax 973 21 64 93
Móvil 606 88 35 08

SERMAIN MONTAJES
USTRIALES DE LLEIDA, 

Carpinteria Metálica
Barandillas
Escaleras
Ventanas
Puertas
Rejas	 25001 LLEID

Balcones,etc	 (La Bordet



L'estel de la Mercè
De Martes a
Sabado:
de 13 a 16 horas y
de 21 a 24 horas
Domingo:
de 13 a 16 horas
Domingo noche y
Lunes cerrado

restaurant

C/ Templers, 19
25003 Lleida
Telf. 973 28 80 08

cocina
de mercado
elaborada

Eqlifitec
S.L‘

Construcció i Promoció
Avda. Blondel, 96 entreplanta V - 25002 Lleida

Tel./Fax 973 28 81 86
e-mail: rbuscall@edifitec.e.telefonica.net

Ik IkSIT JÁ UN--A

ONA FESiA MAJOR

Oran iparaburgo C/ Doctora Castells, 10 • 25001 Lleid
Tfno. 973 206 021

JL F01211

1AD AONI\JOGeS 
oe lAoces
	

,era
Experts en viatges

Vosaltres trieu el desti
Nosaltres uns regalem les maletes

Taquigraf Martí, 1
Ricard Vinyes, 9

973-23.31.30
973-23.82.00



ci
CERQLJEDA GESTIC)

ASSESSORS
Tarragona, 1 bis - 25005 Lleida

Tel. 973 24 24 25 - 973 23 14 90 - Fax 973 22 47 66
assessors@cerquedagestio.com

Juridic

Fiscal

Comptable

Laboral

Assegurances

Inversions

St' tem re
Nens

des de 3 anys

) Informàtica
Angles

ManualitatS

@inlingua.es

3 hores

Higiene personal

Auxiliar de Clínica

Aixecar - Ajeure

Zeladors Professionals

Rehabilitació

Diplomat en Fisioterapia

Injectables

Diplomat d'Infermeria

Vetiles

Podòlegs

Feines domèstiques

Treballadora familiar

C/ Vallcalent, 24bxs
25006 Lleida

Tel ./fax 973 270 514
mòbil 24 h. 629 129 520

e-mail: comoditat@comoditat.com
www.comodit,at.corn

SERVEI 24 H0RP-
14.b.1 IWO 12 91;

."0

Moto Recambio MARVE
	

/ADM

TODOS los componentes para el motorista -7%9MIP

ODOS los recambios y accesorios para la moto

ADEMÁS (*ads y accesorios

www.marvea.com
ww.moto-oferta.com
ww.intertienda.net1/0

C/ Paher Casanoves
Telf: 973 243 670

LLEIDA



Lleida

La Seu d'Urgell

Andorra

SOUNDER'S
C/Castella, 20-22 Tel. 973 26 04 56	 www.sounders.es sounders@sounders.es

L _

INFORMATICA MUSICAL

Especialitat en
aparells techno
dance per DJ'S

INSTRUMENTS MUSICALS

SO PROFESSIONAL

LLOGUER D'EQUIPS

Area de LLEIDA

Sit7Car

•::; entre, 45	 973 204 052 - 25001 LLEI

107

2006

Microsoft Preferred Partner t
RHCE

GOLD CERTIFIED [ha'
partner

L'ÚNICA AUTO ESCO LA

AL PAÍS AMB

SISTEMA D'ENSENYANÇA

PATENTAT

SI VOLS GAUDIR DELS NOSTRES SERVEIS I ETS DE FORA ET PAGUEM EL BUS.



130CICE5
SIEGRIE

"ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN"

"LA LOG ISTICA A SU MEDIDA"

• Más de 15 años de experiencia en almacenaje, distribución y manipulación.

• 50.000 M2 de almacenes a su disposición en todo el territorio nacional.

• Gestión plenamente informatizada de sus stocks (FIFO, LIFO).

• Acceso On-Line a la situación de su mercancía.

• Manipulación (Picking, packaging).

Polígono Industrial "Els Frares"- CIM Lleida- Parcela 8, Nave 8.1
Lleida.

Teléfono 973 257979
Fax 973 257074

E-Mail: info@dockssegre.com

Bellesa
i Salut

Mariona Martí
Plaça Ricard Vinyes, 9, baixos
Tels. 973 23 07 70 - 973 24 13 05

Clinica Dental Segrià
Avinguda d' Artesa, 5
25001 La Borbeta (Lleida)
Tel. 973 21 21 20

Torres de Sanui, 4 Baixos
25006 Lleida
Te1.973 24 75 28

www.dentalsegria.com
info@dentalsegria.com

"l'visita i revisions gratuites"

"Finançament fins a 5 anys"

"Especialistes en Ortodòncia invisible i lingual"

LOANCA, S.L. 
PROMOCIONS

Nova promoció a "CAP PONT"
RESIDENCIALBARCELONA2
Nora el camp de futbol At. Segre)

19 fountComercialitza:



Avda.Alcalda Porqueres, 2 baixos - Tel. 923 22 09 40 - Fax: 973 22 35 39

fsegria@lleida.org	 -	 www.finquesegria.org

RIA
14AINTATGE PLUMFAMimAR ENTRE MITGERES A LIMA

RECONVIS LLEIDfl S.L.

TOT EN RECANVIS 1 ACCESORIS

TAQUIGRAF MARTÍ 3
TEL. 973.23.41.96 - FAX 973.23.91.57

ventas@recanvislleida.com
25008-Lleida

Finanfãcil Reagrupa tus deudas y vive tranquilo

+	 vzOsA

560 E/mes	 360 E/mes	 15O €/mes

	  Antes 1.070€/mes 	

Ahora 499€,.
No importa atrasos, embargos, Rai, Asnef...

¿Quieres cambiar de casa?
Nosotros te la financiamos
SIN PRISM PARA VENDER ( 3 Anos)

• CARENCIA de 3 ANOS Al el pago de la coota Selo nueva
CUOTA O. los 3 vanes. mein

Compra-venta al 120%
Nipotecd C astos • t elude , ISas avales

Hipotecas para extranjeros
100% sin avales

Préstamos personales

www.finanfacil.com

Plaça Sant Joan, «5, planta 3' . LLEIDA 973 22 87 59



•	 •
TAXIS BORRAS

VEHICLES 5 i 7 PLACES

01 70 - 71

Segon Passeig de Ronda, 39 25004 LLEIDA
www.taxisborras.net

Tels. 973 23 75 75 - 609 77
Fax 973 23 31 94

Pintura Industrial i Decorativa

	

TOT EL QUE BUSQUES EN UN MATEIX IOC!	 ‘is

AVDA, TORTOSA, 37

PÃ17---"( 25005 LLEBA

%4 TELE: 913 254 300

_

	

JI ...„) FAX: 913 254 244 VP
4Ø 	 Jj/

fakC afg itrn'ES
`411 n

ATENCIÓ AL CLIENT
639 318 127 - 639 794 858

OFICINES I MAGATZEM
C/ Templers, 6 25002 LLEIDA

INTERIORISME - HABITATGES - COMUNITATS
LOCALS PUBLICS - FAÇANES

f›.‘,1404,4/

Tel. 973 225 325 - Fax 973 225 334

Lleida Pi i Margall, 9 • 25004 Lleida
Tel. 973 228 091 • Fax. 973 236 015

Des de Lleida per a tot el m6n.

Especialistes en viatges a mida.
A viatges Lleida l'assessorem



Comprar el pis que t'agrada, canviar de cotxe, fer la millor inversió, assegurar la teva jubilació, obrir

el teu propi negoci... A Caixa Catalunya no volem dir-te que els problemes no existeixin. Senzillament,

som moltes persones buscant solucions per a tu. Aconseguint més per tu.

www.caixacatalunya.es
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