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1. Plaça Paeria

2. Plaça Sant Joan

3.  Casa dels Gegants. 
Regidoria de Cultura

4. Carrer Major

5. Turó de la Seu Vella

6. Plaça del Dipòsit

7. Pista de la Panera

8. Plaça de Ricard Viñes

9. Avinguda Blondel

10. Rambla de Ferran

11.  Auditori Municipal 
Enric Granados

12.  Castell de Focs 
(marge esquerre 
riu Segre)

13. Cafè del Teatre

14.  Teatre Municipal 
de l’Escorxador

15. Turó de Gardeny

16. Teatre de la Llotja

17. Firetes
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SALUTACIÓ DE L’ALCALDE
A la ciutat de Lleida, ja se sent la il·lusió de les Festes de 
la Tardor.

El programa d’actes que teniu a les mans és una invitació 
massiva a sortir al carrer, saltar i ballar, emocionar-nos 
juntes i junts en l’espai públic que compartim i gaudir 
de la cultura popular i festiva que entre totes i tots hem 
bastit. Lo Marraco, els gegants, els castells, les sardanes, 
les revetlles, els actes infantils... la vivència, en definitiva, 
de tot el que representa una festa major - en aquest 
cas, de la Tardor- ens desperta una emoció única que 
lliga directament amb el nostre sentiment d’estima i 
d’identificació amb Lleida.

El pregó de les Festes de la Tardor d’enguany anirà a 
càrrec del Sr. Postu, una tria que simbolitza el canvi que 
volem introduir tant en la Festa Major de Lleida com en 
la que ara s’inicia. De la mà de tots els agents i col·lectius 
de la ciutat que més hi participen treballarem per unes 
festes sense rigideses, més naturals i espontànies, més 
plurals i modernes, però mantenint tota la seva essència 
tradicional, que aglutinin el conjunt de la ciutat i tota la 
diversitat que atresora. 

L’avinguda Rovira Roure serà l’escenari de les revetlles 
que, com a novetat, avançaran l’hora del seu inici per 
facilitar l’assistència de famílies amb infants. S’ha 
programat una gran diversitat de grups, alguns dels quals 
són íntegrament femenins, com també és del tot femení 
l’estudi de disseny que firma el cartell, Latipo. 

Les Festes de la Tardor inclouen propostes pensades per 
a tots els públics i edats; tenen en compte absolutament 
tothom perquè, plegats, continuem fent possible, un any 
més, la seva màgia i fascinació. Us animem a ser partícips 
d’aquest riu de joia que engrandeix el patrimoni cívic i 
festiu de Lleida.

Miquel Pueyo París
Paer en cap

Ignasi Amor
Regidor de Festes
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Les fotografies: part de les fotografies que il·lus-
tren aquesta revista pertanyen als seleccionats 
de Fotomaig 2019

www.paeria.cat/festes i www.festeslleida.cat

VINE A LES FIRETES!

Finalista Fotomaig 2019 ©Carlos Durany Pedrol

Del 20 de setembre al 6 d’octubre
Situades al recinte firal “Les Firetes”
Pàrquing gratuït
Preus Populars: dimarts, 1 d’octubre
2x1: vàlids, del 3 al 6 d’octubre

Horari: Entre setmana de 17 a 21.30h aprox.
Dissabtes i festius, de 12 a 14 h i de 16 a 21.30 h 
aprox.

Nota: l’Ajuntament de Lleida no es fa responsable de qual-
sevol canvi que pugui succeir
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SOBRE L’ESTUDI
Latipo, un estudi de disseny amb més de 18 anys 
d’experiència centrat en comunicació gràfica 
estratègica, imatge corporativa, disseny editorial 
i direcció d’art. Escoltar, observar i comprendre 
són els eixos vertebradors d’on neixen tots els 
nostres projectes, caracteritzats per una gràfica 
neta, que lloa la puresa i accentua el detall.

Compromís amb la professió i evolució constant 
són els ingredients essencials que s’ama-
guen darrere la nostra feina. Col·laborem amb 

professionals de diverses disciplines per assolir 
tasques complexes i adquirir noves visions 
i perspectives. Així, construïm un conjunt 
perfecte que dota d’ànima i d’exclusivitat cada 
projecte.

El nostre procés creatiu es basa en la compren-
sió, la recerca i el desenvolupament, i s’inicia 
amb una minuciosa investigació del detall que 
fa únic cada projecte. 

Busquem el que és essencial. 

SOBRE EL CARTELL
El cartell és una crida a la participació de tots 
els lleidatans en les Festes de la Tardor, un es-
deveniment on tota la població està convidada. 

Una nova representació dels colors de la tardor 
envaeix tot el cartell, ressaltant un escatxic en 

tons grogosos a la part superior, que simbolitza 
els ciutadans que assisteixen a la celebració. 
Tots els actes que la fan possible s’anuncien 
mitjançant una tipografia voluminosa i alhora 
subtil, que deixa entreveure tot allò que la festa 
de Lleida ens té preparat.
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abans de la festa
Del 16 al 29 de setembre
Padelindoor
Open Indoor League. 6a prova Garaje Dalmau
Open de Pàdel emmarcat dins del Circuit Garaje 
Dalmau Open Indoor League de pàdel
Inscripció al Torneig a http://oil.padelindoor.com
Ho organitza: Padel Indoor Lleida
Preu socis: 19 € / no socis: 24€

Del 19 de setembre al 6 d’octubre
Centre d’art La Panera
«17a Jornada de portes obertes»
Aquesta mostra té com a objectiu  fer visibles 
els projectes generats pels centres educatius 
i les entitats que durant l’any han seguit les 
propostes pedagògiques de les exposicions en 
curs de la Panera.
Ho organitza: Centre d’art La Panera. Gratuït

©Order_LaPanera

Fins al 30 de setembre
De dilluns a dijous, de 8 a 20 h
i divendres de 8 a 15 h.
Sala polivalent Manolo Calpe - Seu de la Fecoll.
(c. Obradors, 2)

Exposició: XII Concurs Internacional d’Humor 
Gràfic Caragoler
Selecció de les 50 millors vinyetes presentades 
per humoristes gràfics de tot el món
Ho organitza: Fecoll

Obra guanyadora “humor gràfic caragoler”
© Maria José Mosquera (Ferrol-A Coruña)

Galeria Espai Cavallers
De dimarts a divendres de 17 a 20.30 h. Dissab-
tes d’11.30 a les 20.30 h. i diumenge d’11 a les 14 h.
Exposició de les artistes Anselm Rose i Iolanda Sebé
Exposició en què es un treball fruit de la investiga-
ció artística d’ambdós artistes. 
Ho organitza: Espai Cavallers
Hi col·labora: Regidoria de Ciutat i Cultura. Gratuït

© Anselm Rose i Iolanda Sebé
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© Cementiri Ser y Durar

Del 20 de setembre al 5 d’octubre
De 18 a 20 h. Seu Social del Col·lectiu Cultural 
Cappont (c. Doctora Castells, 26)
Exposició de pintura de l’artista José Luis 
Nieto Torres
Pintura geomètrica i realista
Ho organitza: Col·lectiu Cultural Cappont
Hi col·labora: Ajuntament de Lleida. Gratuït

Divendres, 20 de setembre
20.30 h. Espai Orfeó (Carrer Sant Martí, 60-62).
Cicle de jazz a l’Espai Orfeó Jam Session
La sessió comptarà amb la col·laboració especial 
de professorat de l’Escola Jove de l’Orfeó, projecte 
vinculat al Taller de Músics de Barcelona.
Ho organitza: Fundació Orfeó Lleidatà
Gratuït

20.30 h. Cementiri Municipal. Entrada Principal: 
Carrer Francesc Bordalba s/n.
Democracia. Ser y Durar
Videoinstal·lació del col·lectiu Democracia que pren 
com a punt de partida l’enregistrament d’una ses-
sió de parkour al Cementiri Civil de l’Almudena de 
Madrid.
Ho organitza: Centre d’art La Panera
Hi col·labora: Regidoria de Recursos Municipals, Hisenda 
i Salut i el Museu d’Art Jaume Morera. Gratuït

De 20.30 a 22 h. Punt de trobada: Porta del Lleó
Xino Xano pel Turó
Recorregut nocturn per la fortificació del turó, les 
seves estructures defensives i la descoberta d’es-
pais habitualment tancats al públic.
Venda d’entrades per Tincticket. Cal portar llanter-
na, aigua i calçat còmode
Ho organitza: Consorci del Turó de la Seu Vella
Preu: 2€

Xino Xano pel Turó

21.30 h. Carrer Panera, 1
Comiat de solters de les Noces Reials
Sopar al carrer de celebració de les noces de Pero-
nella d’Aragó i Ramon Berenguer IV
Ho organitza: Associació de la Festa
de Moros i Cristians de Lleida
Preu : 6 € aprox
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Dissabte, 21 de setembre
De 10 a 21 h. Plaça de la Catedral  
Mercat de les Idees - Art i artesania
Parades de bijuteria, joieria, fotografia, pintura i 
altres disciplines

11 h. visita en català  / 13 h. visita en castellà 
Turó de la Seu Vella
Obert Centre Històric 2019: Visita guiada a la 
Seu Vella i al Castell del Rei
La visita guiada a la Seu Vella i al Castell del Rei 
serà gratuïta però caldrà pagar l’entrada general 
als monuments.
Cal inscripció prèvia al tel. 973 23 06 53
Ho organitza: Consorci del Turó de la Seu Vella

17. 30 h. Pati de les Comèdies 
53è APLEC DE LA SARDANA DE LLEIDA
Amb l’acompanyament musical de la cobla Tàrre-
ga i Vents de Riella i l’exhibició de les colles del 
Grup Sardanista Montserrat, Grup Sardanista 
Balàfia, Ara i Sempre, Petits Merlinets (Alguai-
re) i Noves Branques (Vilanova de Bellpuig)
Ho organitza: Ajuntament de Lleida amb la col·laboració 
de les entitats sardanistes de la ciutat

De 18 a 24 h. Centre d’Interpretació de la Mitjana
Batnight. La nit dels ratpenats a la Mitjana
Cada any, per aquesta època, s’organitzen arreu 
d’Europa, activitats per donar a conèixer els ratpe-
nats i les seves curioses característiques i interès 
ecològic. Lleida s’adhereix a aquesta celebració 
amb un vespre ple d’activitats.
Places limitades. Cal Inscripció prèvia al
web: urbanisme.paeria.cat/sostenibilitat
Cal portar: protecció contra els mosquits, una llan-
terna o frontal, calçat i roba adequada
De 18 a 20 h. Tallers infantils de  manualitats 
sobre els ratpenats 
A les 19 h, 20.15 h, 21 h i 22 h. Projecció del do-
cumental “Els ratpenats” (30 mins).
A les 20 h i 21.45 h. Passejada nocturna per 
la Mitjana. Una ullada als ratpenats: com viuen? 
Què mengen? Com s’orienten? I com s’estudien? 
23.30 h. Cloenda
Ho organitza: Regidoria d’habitatge i transició ecològica 
Activitat gratuïta
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20 h. Oficina Turisme de Lleida
Obert Centre Històric 2019: Visita Guiada “les 
Veus de la Cuirassa”
Visita guiada + copa de cava al Parador de Lleida 
(antic Convent del  Roser)
Ara fa 500 anys marxaren expulsats els últims 
jueus de la Lleida medieval. Darrere seu deixaren 
la Cuirassa, el barri que els va permetre seguir les 
seves tradicions i dotar a la ciutat d’un ric llegat 
intel·lectual. Avui, després de molts anys d’oblit, 
la Cuirassa obre les portes de nou i ens convida a 
redescobrir fets, personatges i testimonis arqueo-
lògics de la Lleida jueva medieval. 
Més informació i inscripcions al telèfon 973 700 319 
o a infoturisme@paeria.cat
Ho organitza: Turisme de Lleida 
Hi col·labora: NOMON 
Preu: 5 € (Gratuït pels menors de 13 anys, màxim dos 
menors per adult)

20 h. Pati local dels Castellers de Lleida (c/ Nou 1/17) 
Obert Centre Històric 2019: Concurs de paelles
Concurs popular gastronòmic on pot concursar-hi 
tothom. Més informació: www.castellersdelleida.cat
Cal inscripció prèvia
Ho organitza: Castellers de Lleida

23 h. Pati local dels Castellers de Lleida (c/ Nou 1/17)
Obert Centre Històric 2019: Farra Bordeus
Concert dels Pastorets Rock 
Ho organitza: Castellers de Lleida. Gratuït

Diumenge, 22 de setembre
De 10.30 a 13.30 h. Rambla Ferran, 7  Lleida
Portes obertes a les adoberies de Lleida
Visites guiades a les 10.45, 11.45 i 12.45 h
Visita guiada als obradors on els adobers del segle 
XIII treballaven i on descobrirem com brolla enca-
ra l’aigua subterrània que omplia les piques on es 
tractaven les pells en època feudal.
Ho organitza: Arxiu Arqueològic. Secció d’Arqueologia de 
l’Ajuntament de Lleida. Gratuïta
D’11 a 13 h.
Pedalada popular pels carrers de Lleida
per animar a fer cada cop més present la bicicleta 
als carrers de Lleida!
No cal inscripció prèvia
Ho organitza: Ajuntament de Lleida. Activitat gratuïta

11 h. visita en català  / 13 h. visita en castellà. Turó 
de la Seu Vella
Obert Centre Històric 2019: Visita guiada a la 
Seu Vella i al Castell del Rei
La visita guiada a la Seu Vella i al Castell del Rei 
serà gratuïta però caldrà pagar l’entrada general 
als monuments.
Cal inscripció prèvia al tel. 973 23 06 53
Organitza: Consorci del Turó de la Seu Vella

11.30 h. Oficina de Turisme de Lleida (c. Major, 31)
“City Tour “La visita guiada al cor de la ciutat” 
Una agradable ruta panoràmica a peu, des de la 
part baixa de la ciutat i seguint un dels eixos co-
mercials de vianants  més llargs d’Europa, i fins a 
coronar el turó de la Seu Vella.
Més informació i inscripcions al telèfon 973 700 319 
o a infoturisme@paeria.cat
Places limitades, cal fer inscripció prèvia
Ho organitza: Turisme de Lleida
Preu: 5 € (Gratuït pels menors de 13 anys, màxim dos 
menors per adult)
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12 h. Castell Templer de Gardeny
“Poderosa Comanda Templera de Gardeny” 
Visita històrica per les estances i passadissos del 
castell, al fil de l’activitat monacal i econòmica dels 
poderosos Templers de Gardeny.
Més informació i inscripcions al telèfon 973 700 319 
o a infoturisme@paeria.cat
Places limitades, cal fer inscripció prèvia
Ho organitza: Turisme de Lleida
Hi col·labora: Nomon
Preu: 5 € ( Gratuït pels menors de 13 anys,
màxim dos menors per adult)

©Turisme de Lleida

17.30 h. Turó de la Seu Vella 
Noces Reials de Peronella d’Aragó
i Ramon Berenguer IV
Recreació de les Noces de Peronella d’Aragó
i Ramon Berenguer IV en 5 escenes itinerants
Ho organitza: Associació de la Festa de Moros i Cristians 
de Lleida
Hi col·labora: Consorci del Turó de la Seu Vella. Gratuït

©Festa de Moros i Cristians

Dimecres, 25 de setembre
19 h. CaixaForum Lleida
Experiment any 2100. Què ens espera a la 
terra del futur?
Inauguració de l’exposició que tracta de com pot 
evolucionar el món els àmbits social, medioambi-
ental i tecnològic al llarg del segle XXI, i es basa 
en els estudis prospectius duts a terme per la 
European Environmental Agency, publicats en el 
seu informe The European Environment, State and 
Outlook 2015. Assessment of Global Megatrends
Ho organitza: CaixaForum Lleida. Gratuït

19.30 h. Cafè del Teatre 
Presentació literària “Nusos d’incendi”
d’Irene Anglada
Premi Joan Duch de poesia per a joves escriptors.
Testament dada’m. Òscar Palazón
Premi Carles Hac Mor a plaquettes d’escriptura 
subversiva. Ed. Fonoll. Gratuït

21.30 h. Cafè del Teatre
Cafè Curt - Projecció curtmetratges 
Selecció de curtmetratges. Gratuït
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Del 26 al 30  de setembre
65a Fira Agrària de Sant Miquel 
Saló nacional de la maquinària agrícola
La Fira és un punt de trobada per a la prime-
res empreses del sector agrari. Els distintius de 
qualitat, innovació i experiència ens avalen com 
una fira de referència tant a nivell estatal com 
europeu. Ho organitza: Fira de Lleida

Del 26 al 30  de setembre
De 10 a 20.30 h. Fira de Sant Miquel – Pavelló de 
Vidre Mercat de l’Hort a Taula
Mercat de productes locals, amb dos objectius 
molt clars, per una banda oferir un lloc de venda 
als pagesos i elaboradors del territori, i per altra 
banda donar a conèixer els productes agraris de 
les proximitat i sensibilitzar la població sobre els 
valors de l’agricultura i l’alimentació. 
Ho organitza: Regidoria de Consum, Comerç i Mercats

Dijous, 26 de setembre
19 h. Centre d’art La Panera
«Aproximació a la mostra des de l’opera,
a càrrec de Marta Infante»
Marta Infante, mezzosoprano lleidatana, cantant 
d’òpera i pedagoga ens introduirà l’òpera ORDER 
del col·lectiu Democracia 
Ho organitza: Centre d’art La Panera. Gratuït

20 h. Cafè del Teatre
Presentació literària “Gràcies per la música! 
Memòries d’un locutor d’èxit” de Xarli Diego
Pagès Editors. Gratuït
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FESTES DE LA TARDOR
Del 27 al 30 de setembre

Divendres, 27 de setembre
De 9 a 20 h. Gimenells - 
Pla de la Font
Campionat d’ Espanya 
d’ Esquí Nàutic  “2 Llacs“
Entrenaments  a “ 2 Llacs “
Ho organitza: Federación 
española esquí náutico 
Wakeboard, Lleids ski & 

Wake i Comunitat de Regants Gimenells - Pla de la Font
Hi col·laboren: Ara Lleida, Diputació de Lleida, Esportcat- 
Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Gimenell i Pla de 
la Font, Lleida Sport & Emotion i Ajuntament de Lleida

12 h. CaixaForum Lleida
Escolta la nostra música!
Aquest concert és la mostra del resultat del treball 
fet als tallers Escolta, descobreix i crea la teva mú-
sica, destinats a persones que conviuen amb al-
gun tipus de discapacitat intel·lectual. Gratuït

De 17 a 22 h. Universitat de Lleida
Nit Europea de la Recerca
Més informació: http://researchersnight.udl.cat

18 h. Des del Pati de les Comèdies a la plaça Paeria
Anem de Festa!
Comencem les festes i els Gegants surten al 
carrer per celebrar-ho!
Des del Pati de les Comèdies, i acompanyats per 
la Ilerband, es dirigiran cap a la Plaça de la Paeria 
per assistir al Pregó de les Festes de la Tardor 2019.

19 h. Plaça de la Paeria
Pregó de les Festes de 
la Tardor
Lectura del pregó a càrrec 
del Sr. Postu
Un enamorat de la Terra 
Ferma que, a través de 
l’humor, du a terme nom-
broses accions solidàries 
i de promoció de l’oest de 
Catalunya, de les seves 
costums i tarannà; el que 
ell anomena lo
#Lleidatanament o 
#Ponentinament.

Tot seguit, l’actuació de Naio Decler, dj

(c) Blue collectors



lleida 2019 • 27-30 setembre

13

19.30 h. Plaça Sant Joan
Balls Tradicionals
Mostra de balls, músiques i vestimentes d’arreu 
del món. Un recorregut per la cultura i les 
tradicions dels i les membres del FOCCS, per tal 
de compartir i conèixer altres realitats.
Ho organitza: Associació Euroamèrica
Hi col·labora: FOCCS (Fòrum Ciutadà per a la Cohesió So-
cial) i Ajuntament de Lleida
Gratuït

20 h. Plaça Paeria
Ballada de Sardanes amb la Punt Cat Cobla 
Formació de joves músics sorgida l’any 2014 per tal 
de buscar noves sortides a la música per a cobla. 
Músics de nova generació, sortits uns de l’escola 
Superior de Música (ESMUC) i altres de Conserva-
toris superiors.

 

De 20.30 a 22 h. Punt de trobada: Porta del Lleó
Xino Xano pel Turó
Recorregut nocturn per la fortificació del turó, les 
seves estructures defensives i la descoberta d’es-
pais habitualment tancats al públic.
Venda d’entrades per Tincticket. Cal portar llanter-
na, aigua i calçat còmode
Ho organitza: Consorci del Turó de la Seu Vella
Preu: 2€

De 21 a 23 h.  Local dels Castellers de Lleida
(c/Carrer Nou 1/17) 
Assaig General de Sant Miquel
dels Castellers de Lleida
Per gaudir de bons castells per Sant Miquel s’ha 
d’assajar de valent. Vens a l’assaig?
Més informació: www.castellersdelleida.cat
Ho organitza: Castellers de Lleida
Gratuït

22.30 h. Cafè del teatre
Guillem Roma presenta un nou treball discogrà-
fic on proposa arribar a les cançons d’una manera 
diferent, amb influències de la música llatinoameri-
cana, el bolero o els sons mediterranis i una perso-
nalitat original que l’ha consolidat en el panorama 
musical del nostre país.
Preu: 12 € / Anticipada: 10 €
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Dissabte, 28 de setembre
De 9 a 20 h. Gimenells - Pla de la Font
Campionat d’ Espanya d’ Esquí Nàutic  “ 2 Llacs “
Sèries classificatòries de les especialitats de: figu-
res , salts i slalom
Ho organitza: Federación española esquí náutico Wake-
board, Lleids ski & Wake i Comunitat de Regants Gime-
nells - Pla de la Font
Hi col·laboren: Ara Lleida, Diputació de Lleida, Esportcat - 
Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Gimenell i Pla 
de la Font, Lleida Sport & Emotion i Ajuntament de Lleida

De 10 a 13 h. Parc de la Mitjana, riu Segre 
XXVII Ascens i Descens de la Mitjana
Competició de piragüisme  
Ho organitza: Club Nàutic Lleida. Gratuït

Club Nàutic Lleida

De 10 a 22 h. Universitat de Lleida
Nit Europea de la Recerca
Més informació: http://researchersnight.udl.cat

D’11 a 15h. Pista la Panera
Zona Garrigues 3.0
Vermut tradicional de festa amb música carrinclona 
(A càrrec del grup Karma)
Ho organitza: Grup Cultural Garrigues

D’11 a 20 h. Pati de les Comèdies
Zona d’Art 
Com cada any, en el marc de les Festes de la  
Tardor els artistes de Lleida vinculats especialment 
a l’Associació Arts de Ponent exposen pintures, 
fotografies, aquarel·les, i altres creacions.
Ho organitza: Arts de Ponent. Rafael Borlansa
Hi col·labora: Ajuntament de Lleida. Gratuït

D’11 a 23 h. Rambla Doctora Castells, 36
1a festa de tardor de proximitat de Cappont
Mostra Artesanal, Tallers, jocs infantils i actuacions 
musicals
11 h. Espai itinerant de joc lliure a càrrec de l’Espai 
Meraki (infants de 0 a 6 anys)
12.30 h. New Orlinyes Jazz Band
13.30 h. Jukebox Gumbo by The Reverend Hotfoot 
Jackson (rock and roll)
18.30 i 21.30h. Oldnighters (música jamaicana)
20 h. Fetus (punk garatge urgent)
Ho organitza: Beat Soul Café i  Camí de Gaia 
Hi col·labora: l’Associació de veïns de Cappont i Ajunta-
ment de Lleida

12 h. Museu de l’Automocio Roda Roda
Visita guiada a la Col·lecció
Peça del trimestre: microbús Alfa Romeo de 
l’any 1964 Gratuït

12 h. Pati de les Comèdies
Sortida de l’espectacle itinerant WITCHIN
Per l’eix comercial
WITCHIN’ és un divertit itinerant per a grans i 
petits amb molta música i personatges molt pecu-
liars: tres excèntriques bruixes, una carrossa i un gat 
gegant que interactuen i ballen amb el públic.

12 h. Avinguda Rovira Roure
Taller de màgia a càrrec del Mag Adriaco 
Un taller on cadascú es fa-
bricarà els seus propis jocs 
de màgia que després podran 
endur-se a casa. 
Inscripcions:
www.magadriaco.com 
Limitat a 40 inscripcions. 
Nens/es de 3 a 18 anys. 
Durada: 60 minuts.
Preu: 9 €/inscrit (pagament 
el mateix dia)
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A les 12 h i a les 18 h. Centre d’art La Panera
LYKT. Lali Barrière, Ferran Fages i Yolanda Uriz
Durada de l’espectacle 30 minuts
Composició per a oïda, vista i olfacte, un triangle 
sensorial on els tres sentits són conduïts cap a una 
experiència immersiva íntima 
Ho organitza: Centre d’art La Panera i Out.Side
Gratuït. Aforament limitat a 17 persones cada es-
pectacle, imprescindible fer reserva a la següent 
direcció de correu electrònic: reserves@outs.cat

De 12 a 14 h. Dipòsit del Pla de l’Aigua (c. Múrcia 10)
Portes obertes al Dipòsit del Pla de l’Aigua
Ho organitza: Museu de l’Aigua. Gratuït

De 12 a 21.30 h. La Saleta C/ Ballester 13
LO MICROFEST (4 edició)
6 companyies de teatre ens ofereixen les seves 
peces teatrals curtes per a un públic reduït. 
Ho organitza: La Saleta, Cia. Apropet i La Càpsula produccions
Hi col·labora: Las Vegas, Copisteria Solé
Preu : de 4 a 10€

De 12 a 22 h. Pl. Dipòsit
Mostra de Cervesa Artesana 
Durant el dia hi haurà activitats com maridatge de 
Cervesa Artesana i formatge i demostració de cui-
na amb Cervesa Artesana. 
Activitats paral·leles:
Descobrint els estils de cervesa artesana.
Tastarem cerveses amb els 5 gustos: dolces, 
salades, agries, àcides i umami. 
Maridatge sensorial de cervesa amb formatges. 
On aprendrem a entendre com funciona el tast i 
gust i les claus per a un maridatge perfecte. Un 
maridatge interactiu i didàctic. 
Taller d’elaboració de cervesa artesana. 

Hi participaran 6 cerveseres de Lleida i 2 de fora 
amb estand propi:
Boira (Lleida), Brebel (Lleida), Ilergeta/Lo Dragoi 
(Lleida), Aromes de Can Roselló (Lleida), La Maso-
vera (Tremp), Seelen (La Franja), ViP (Bellestar) i 
Artillera (Saragossa)

12 h. Activitats infantils
13.30 h. “Beermut” amb Swing amb l’actuació 
de Blanquers jazz Quartet
17 h. Activitats infantils
18.30 h. Swing amb la Blanquers Jazz Quartet
De 20 a 20. 45 h. Pl. Dipòsit
Exhibició de ball flamenc i sevillanes a càrrec 
del Instituto de danza y artes escénicas Alexandra 
Jiménez
Ho organitza: Associació Cervisil i Lluponi + Acoll

De 12 a 02 h. Plaça Sant Josep i C/ Sant Crist
Embarrilada: Fira de productors de cervesa 
artesana de Lleida.
Cervesa artesana de productors de Lleida, menjar 
i actuacions musicals en viu. 
Ho organitza: Associació de Cerveses Artesanes de Llei-
da (ACALL)

De 17 a 20 h. Museu de l’Aigua (av. Miquel Batllori 52)
Portes obertes al Campament de la Canadenca
Ho organitza: Museu de l’Aigua. Gratuït
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17.30 a 20.30 h. Plaça de Cappont / c. Sant Joan de Mata
35è aniversari del Col·lectiu Cultural Cappont.
17.30 h. Pallasso Tortellini 
18.30 h. Jocs tradicionals i de fusta
19 h. Actuació espectacle de la Roda Espectacles 
de Catalunya
20 h. Cloenda 
Ho organitza:  Col·lectiu Cultural Cappont 
Hi col·labora:  Ajuntament de Lleida . Gratuït

18 h. Avinguda Rovira Roure
L’esperit de la màgia del Mag Adriaco
Un espectacle que combina humor i màgia.
Durada: 60 minuts
Gratuït

19 h. Plaça Sant Joan
II Lleidansa. Batec ballat
Posada en escena de 2 grups de dansa d’arreu del 
territori:  Sustraiak Dantza Taldea i Arrels de 
Lleida. Cadascú amb el seu estil propi i les seves 
danses que el defineixen ens delectaran amb una 
bona tarda de música i dansa d’arrel tradicional. 
Ho organitza: Esbart Arrels de Lleida
Hi col·labora: Sustraiak Dantza Taldea.

© Esbart Arrels de Lleida

XXIII Gran Nit de Foc

Finalista Fotomaig 2019 ©Ferran Prunera Tella

19 h. Av. Blondel
Plantada de Bèsties 
A la plantada podreu conèixer el Muçol de 
Castellterçol, el Cremablat de Tremp, el Voliak   
d’Oliana, els Marraquets, el Drac Carrincló i el 
Marraco de Lleida. 

19.45 h. Av. Blondel
Correfoc infantil amb la colla infantil dels Dia-
bles de Lleida 

20.30 h. Av. Blondel
XXIII Gran Nit de Foc
Canya a la Banya! el Muçol de Castellterçol, el 
Cremablat de Tremp, el Voliak  d’Oliana, els Mar-
raquets, el Drac Carrincló, els Diables de Lleida, 
els Dimonis dels Trons, el Xip Xap, la Banda Re-
tocada, els Carreter-Colla de Gralles i la presèn-
cia del Marraco.

*Vegeu els consells de seguretat a la pàgina 33

© Sustraiak Dantza Taldea
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De 20 a 01.30 h. Pista la Panera
Zona Garrigues 3.0
Dj Bleysy (Summer Tour 2019) música dels 80, 90 i actual
Ho organitza: Grup Cultural Garrigues

20.30 h. Espai Orfeó (Carrer Sant Martí, 60-62).
Cicle acústics a l’Espai Orfeó - Emilia Rovira 
en concert
La pianista, cantant i compositora ens oferirà un 
concert íntim
Preu: 12 € anticipada – 15 € taquilla

22.30 h. Cafè del Teatre
Claes Magnet Trio 
És una formació de jazz contemporani.La seva mú-
sica es mou entre el minimalisme, la inspiració pai-
satgística i la creació d’ambients contemplatius.
Claes Magnet, piano. Miquel Galceran, contrabaix. 
Quicu Samsó, bateria
Preu: 10 € / Anticipada: 7 €

REVETLLA  Avinguda Rovira Roure

21.30 h. Dj Naio Decler 
Naio Decler, dj i fundadora fa 15 
anys del col·lectiu AM+. Dj versàtil, 
es sent còmoda amb el deep i tech 
house orientant les seves sessions 
a la pista de ball. 

22 h. ZeBRASS Marching Band
Les ZeBRASS són una marching band amb molt 
de groove, però 
la seva passió 
cap a la música 
afroamericana 
han fet evolu-
cionar els seus 
estils més cap 
a la música 
Jamaicana.
No volen perdre l’essència de la música de New 
Orleans i les improvisacions tenen un paper 
destacat en el seu repertori.

23.15 h. BUHOS 
Fi de Gira
Present i futur 
del panorama 
musical català, 
la banda de 
Calafell ja és un 
dels grups fes-
tius referencials 
dels Països 
Catalans. Un 
públic fidel que 
ja supera els 
150.000 seguidors a les seves principals xarxes 
digitals i les més de 4.000.000 de visualitzacions 
del videoclip “Volcans”, ho avalen i els ubica al 
pòdium dels artistes amb més ‘likes’. No deixis 
escapar les últimes oportunitats de veure’ls en 
directe abans del final de gira al novembre i pa-
rada durant el 2020.Premi Enderrock 2018 a millor 
cançó de pop-rock per “Volcans
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Diumenge, 29 de setembre
8 h. Pels carrers i places de la ciutat
Matinades 
Ho organitza: escola de grallers, grallers de Lleida i gra-
llers dels castellers.

De 9 a 13 h. Av. Francesc Macià  
XXII Concurs exposició ornitològic a votació 
popular 
Si tens com a mascota un ocell, porta’l i participa
Ho organitza: Club Ornitològic Ilerdenc. Gratuït

De 9 a 14 h. Seu dels Armats de Lleida (c. Canonge 
Brugulat, 19, baixos)
XII Concurs de pintura ràpida memorial Roig Nadal 
VI concurs de pintura ràpida memorial Roig Nadal 
categoria infantil 
Poden participar-hi tots els pintors que ho de-
sitgin. Tema lliure, però circumscrit a la ciutat de 
Lleida
Més informació: www.lleidaparticipa.cat/armatslleida
Ho organitza: Els Armats de Lleida
Hi col·labora: la família Roig-Menéndez, la família Cas-
tells-Curià i la família Comes-Parés. Gratuït

Finalista Fotomaig 2019 ©Gerard Castells Alcubierre

De 9 a 15 h. Gimenells - Pla de la Font
Campionat d’ Espanya d’ Esquí Nàutic  “2 Llacs“
Finals de les especialitats de: Figures, salts i sla-
lom i lliurament de guardons 
Ho organitza: Federación española esquí náutico Wake-
board, Lleids ski & Wake i Comunitat de Regants Gime-
nells - Pla de la Font
Hi col·laboren: Ara Lleida, Diputació de Lleida, Esportcat - 
Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Gimenell i Pla 
de la Font, Lleida Sport & Emotion i Ajuntament de Lleida

 10 h. Av. Del Pla d’Urgell 28-32 (Barri La Bordeta)
VII Cursa Sant Miquel
Considerada una de les millors curses del nostre 
entorn, i amb una previsió de participació excel·lent, 
consolidem la VII Cursa Sant Miquel. Enguany, cir-
cuit addicional de 5 Km. Inscripcions: https://iter5.cat. 
Més informació a www.cursasantmiquel.net 
Ho organitza: Associació cultural col·lectiu Bordeta.net 
Hi col·labora: Ajuntament de Lleida, Diputació de Lleida i 
Delegació d’esports de la Generalitat 
Preu 10 € (consultar condicionants a l’apartat 
d’inscripcions)

10 h. Club Hípica Terrafer-
ma (Partida de Greatló) 
1r Memorial Jose 
Miguel Gan Gil 
Concurs Salt d’Obstacles 
puntuable per a la lliga 
territorial de Lleida.
Ho organitza: Club Hípica Ter-
raferma 
Hi col·labora: Ajuntament 
de Lleida, AELL (Associació 
Eqüestre Esportiva de 
Lleida) Carrosseries CONSA, 
ILERDECO, McDonal’s. 
Gratuït
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Portes obertes a tots aquests espais amb 
motiu de la festivitat de Sant Miquel
De 10 a 13 h. i de 16 a 20 h. c. Enric Farreny, 49
Arborètum-Jardí botànic de Lleida
Ho organitza: Arborètum-Jardí botànic de Lleida
De 10 a 13 h. Turó de Gardeny
Castell dels Templers 
Ho organitza: Turisme de Lleida
De 10 a 14 h. c. Sant Crist, 1
Museu de Lleida
Ho organitza: Museu de Lleida
De 10.30 a 13.30 h. Carrer Anselm Clavé, 47 
Portes obertes a les muralles de Lleida
Les muralles de la ciutat d’època medieval anda-
lusina i cristiana.
Ho organitza: Arxiu Arqueològic. Secció d’Arqueologia 
de l’Ajuntament de Lleida
D’11 a 14 h. c. Santa Cecilia, 22
Roda Roda Museu de l’Automoció de Lleida 
Ho organitza: Roda Roda Museu de l’Automoció de Lleida
De 12 a 14 h. c. Múrcia, 10
Dipòsit del Pla de l’Aigua 
Visiteu aquest antic dipòsit d’aigua de la ciutat, 
un espai sorprenent.
Ho organitza: Museu de l’Aigua

De 10 a 14 h. Plaça Sant Francesc
X trobada d’intercanvi de plaques de cava de 
les Festes de la Tardor
Continua la col·lecció dedicada als Capgrossos de 
Lleida. Aquesta tardor hi trobareu les plaques amb 
el Nen i el Guardia Urbà.

© BlueCollectors

11 h. Sortida des de la plaça Sant Joan
XV Ruta del Garrotín
Caminada des de la plaça de Sant Joan fins al Turó 
de la Seu Vella
Passejarem per indrets com la plaça Catedral o 
la plaça del Dipòsit, entre d’altres, tot gaudint de 
les històries carrinclones del centre històric, els 
músics que ens acompanyaran ens cantaran els 
garrotins de Lleida.
Ho organitza: Amics de la Rumba i el Garrotín de Lleida i 
Associació Amics de la Seu Vella
Hi col·labora: Consorci del Turó de la Seu Vella

D’11 a 20 h. Pati de les Comèdies
Zona d’Art 
Com cada any, en el marc de les Festes de la Tar-
dor els artistes de Lleida vinculats especialment a 
l’Associació Arts de Ponent exposen pintures, foto-
grafies, aquarel·les, i altres creacions.
Ho organitza: Arts de Ponent. Rafael Borlansa
Hi col·labora: Ajuntament de Lleida

11.30 h. Oficina de Turisme de Lleida (c. Major, 31)
City Tour “La visita guiada al cor de la ciutat” 
Una agradable ruta panoràmica a peu, des de la 
part baixa de la ciutat i seguint un dels eixos co-
mercials de vianants  més llargs d’Europa, i fins a 
coronar el turó de la Seu Vella.
Més informació i inscripcions al telèfon 973 700 319 
o a infoturisme@paeria.cat
Places limitades, cal fer inscripció prèvia
Ho organitza: Turisme de Lleida
Preu: 5 € (Gratuït pels menors de 13 anys, màxim 
dos menors per adult)
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11.30 h. Des de la Plaça de la Paeria
Seguici de les Festes de la Tardor
Les colles que prenen part al seguici són: La Colla 
Infantil dels Diables de Lleida, el Ball de Diables, 
la Moixiganga, el Ball de Moros i Cristians, els 
Bastoners del Pla de l’Aigua, el Ball de Cavallets, 
els Capgrossos, els Gegants de Lleida, el Marraco, 
la Ilerband, l’Àliga i elements festius de la resta de 
colles de la ciutat. 

Recorregut: pl. Paeria, c. Major, pl. Catedral, c. Vila 
de Foix, av. Blondel, carrer Saragossa i pl. Sant Joan.

Finalista Fotomaig 2019 ©Amalia Gracia Ramos
12.30 h. Plaça Sant Joan
Passada de lluïment del Seguici
Un cop arribats a la plaça Sant Joan, els balls i les 
colles del seguici, realitzen el seu ball de lluïment.

11 h. Sortida des de la Seu Vella.
12.30 h. Arribada a l’Avinguda Rovira Roure
The Distinguished Gentleman’s Ride
Desfilada de motos clàssiques i vintage per la 
ciutat de Lleida, per a crear consciència i recaptar 
fons per a la investigació del càncer de pròstata i 
la salut mental dels homes
Ho organitza: Union Internacional Defensa del Motociclista

11.30 h. Sortida des del Local de Castellers de Lleida
Cercavila dels Castellers de Lleida 
Cercavila des del Local de Castellers de Lleida fins 
a la Plaça Paeria
Ho organitza: Castellers de Lleida.

12.15 h. Plaça Paeria
Diada Castellera de Festa Major
La Diada de Sant Miquel continua sent un referent en 
el món casteller. L’any passat es van veure 4 castells 
de 9. Tres colles de gamma extra: Colla Vella dels 
Xiquets de Valls, Colla Joves Xiquets de Valls i 
Capgrossos de Mataró comparteixen plaça amb 
els amfitrions Castellers de Lleida
Ho organitza: Castellers de Lleida.

Finalista Fotomaig 2019 ©Mercé Pons Lozano
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De 12 a 21.30 h. La Saleta C/ Ballester 13
LO MICROFEST (4 edició)
6 companyies de teatre ens ofereixen les seves pe-
ces teatrals curtes per a un públic reduït. 
Ho organitza: La Saleta, Cia. Apropet i La Càpsula produccions.
Hi col·labora: Las Vegas, Copisteria Solé
Preu : de 4 a 10€

18 h. Seu dels Armats de Lleida
(c. Canonge Brugulat, 19, baixos)
Lliurament de premis del XII Concurs de pin-
tura ràpida memorial Roig Nadal i el VI con-
curs de pintura ràpida memorial Roig Nadal 
categoria infantil 
Més informació: www.lleidaparticipa.cat/armatslleida
Ho organitza: Els Armats de Lleida

18 h. Teatre de la Llotja
Alguns neixen estrellats!
Espectacle que reflecteix 
la vida d’un personatge 
ingenu, simpàtic, 
entranyable que lluita 
per situar-se a la vida 
però, malauradament, és 
desgraciadet... La seva 
rutina diària és trobar feina, 
i quan la té, no li dura més 

d’un dia; tot s’espatlla, tot se l’hi trenca...
Preu Amic 22 € / General 26 €

19 h. Plaça Sant Joan
Cantada d’Havaneres amb els grups Port Bo 
i Arrels de la Terra Ferma
Port Bo 
Neix l’any 1966 a Calella de Palafrugell, han enre-
gistrat 23 discos amb més de 220 temes diferents. 
El repertori heretat en gran part dels vells can-
taires de Calella, està format per havaneres clàs-
siques i noves, valsos mariners, balades, boleros, 
sardanes, cançó catalana, etc

Port Bo
 

Arrels de la Terra Ferma
Neix a finals de l’any 1993 amb voluntat de 
continuar aprofundint i arrelant l’havanera, el cant 
de taverna i la cançó catalana en general dins 
les comarques de Ponent. Els seus components 
tenen àmplia experiència en tots aquests camps, 
així com també en el cant coral i en l’àmbit 
sardanístic.

20.30 h. Cafè del Teatre
Marisa Vall Roso
Presenta “Consciente”, un treball fresc, personal, 
i que manté els colors del folklore asturià, que 
combinats amb sonoritats contemporànies de gè-
neres com l’indie, cançó d’autor o el pop, i la veu 
de Marisa, formada en el cant tradicional asturià, 
adquireixen una exclusiva expressió musical. 
Preu: 10 € / Anticipada: 8 €

Marisa Vall Roso
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REVETLLA  Avinguda Rovira Roure

20 h. Dj NAIO DECLER
Fundadora fa 15 anys del col·lectiu AM+. Dj 
versàtil, es sent còmoda amb el deep i tech house 
orientant les seves sessions a la pista de ball.

20.30 h. LO PARDAL ROQUER
Autor de la cançó més popular de les terres 
de ponent, Sóc de l’Oest, ofereix un espectacle 
d’autèntic rock and roll primitiu i nostrat.
David Esterri: Veu i guitarra, Joan Andreu Bucha-
ca: Jazzband, Jordi Rexach “Mante”: Guitarra baixa 
i Pau Gairí: Saxòfons.

22 h. ROBA ESTESA
Roba Estesa fusiona les músiques urbanes i 
festives amb la instrumentació i melodies folk. 
En l’àmbit textual, investiguen com parlar de les 
contradiccions quotidianes partint d’un marc 
teòric que enllaça les seves experiències des de 
l’esperit crític: el feminisme.
Des d’un punt de vista més macro, conviden 
a l’inici d’una revolució col·lectiva des de les 
individualitats particulars. Desglaç és una oda a 
la col·lectivitat, és coincidir en l’acte d’empodera-
ment i en l’experiència del fet d’alliberar-se.

23.30 h. KATA & ANSER001
Dos cantants en constant moviment que amb les 
seves darreres cançons ens demostren que són a 
l’avantguarda de la música rap/trap a Lleida.
Un show carregat de moltes sorpreses buscant 
un clima proper, actiu i dinàmic.

22.30 h. Plaça del Dipòsit
SAÜC (2n premi concurs Pepe Marín Rock 2019)
Grup de rock metal alternatiu de les terres de 
Lleida format a finals del 2017. Després d’anys 
d’experiència en altres projectes, Alex Fuentes a la 
veu, Ruben Peries i Eduard Arjona a les guitarres, 
Viki al baix i Albert Gasen a la bateria.

24 h. CONTRABAND
Contraband és un grup de versions de rock de les 
terres de Lleida. Les millors versions de hard-rock, 
rock, ska i disco, amb l’únic objectiu de fer la festa 
com més grossa millor
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Dilluns, 30 de setembre
De 10 a 13 h. Turó de Gardeny
Portes obertes al Castell dels Templers 
Ho organitza: Turisme de Lleida

De 10 a 15 h . Turó de la Seu Vella 
Seu Vella i Castell del Rei-La Suda
(entrada gratuïta als dos edificis)
Visites guiades:  11 h català / 13 h castellà.
Preu visita guiada: 5€ per persona
Cal inscripció prèvia al tel. 973 23 06 53
Ho organitza: Consorci del Turó de la Seu Vella

11.30 h. Pl. Sant Joan
Tic-Toc de Trapetelando 
Espectacle d’acrobàcies aèries en tela i trapezi.

12.30 h.  Plaça sant Joan
Dansircant de Sac Espectacles 
Espectacle familiar

19 h. Plaça Sant Joan
Ball de Festa Major amb l’Orquestra Girasol
Vine a ballar des dels clàssics fins als temes més 
actuals.

Plaça del Dipòsit
19 h. Virtuts Homòlogues
12 glops de sinceritat, 12 batecs d’emocions, 12 
empentes d’optimisme. Així són els dotze temes 
que formen “Resilience”, el nou projecte de VH

20 h. Plaça Paeria
Ballades de sardanes amb la Cobla Tàrrega         
Darrera ballada de les Festes de la Tardor

20 h.  Punt de trobada: porta dels Apòstols
(Turó de la Seu Vella)
Visita nocturna a la Seu Vella
Ho organitza: Associació Amics de la Seu Vella
Hi col·labora: Consorci del Turó de la Seu Vella. Gratuït

Plaça del Dipòsit
20.30 h. Food4Soul
Formació presentada el novembre de 2017 al Po-
nent Roots Festival.
Pol Alonso (bateria), Gerard Farré (veu i teclats), 
Jordi Mestre (guitarra, baix i “loops”) 

22 h. Marge esquerre del riu Segre
Castell de focs amb la pirotècnia Peñarroja
Acabem les Festes de la Tardor, gaudint dels 
sons i les formes de llum i colors que omplen 
el cel de la ciutat.

Finalista Fotomaig 2019 ©Guillem Arbonés Liebana
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Dimecres, 2 d’octubre
Paranimf de l’Acadèmia Mariana de Lleida (c. Aca-
dèmia, 17)
Festa de la Mare de Déu de l’Acadèmia
Durant tot el dia es farà l’ofrena popular de flors a 
Maria, per part dels devots que ho desitgin.
12 h. Eucaristia; cantarà la missa la coral Units 
pel cant. Dir.: Antonieta Melé; Orgue: M.C. Grasa
19 h. Eucaristia presidida i predicada per Mons. 
Salvador Giménez, Bisbe de Lleida
cantarà la missa el Cor Sta. Trinitat de la UP de les 
parròquies del Pilar i Sta. Maria Magdalena
Ho organitza: Acadèmia Mariana de Lleida
Hi col·laboren: Bisbat de Lleida, Ajuntament de Lleida, 
Ajuntament de Vila-Sana, Diputació de Lleida, Institut 
Estudis Ilerdencs, Bisbat de Solsona,Confraria de la Mare 
de Déu de la Cabeza, Tallers Torné, CaixaBank, Pujol, Ca-
selles, Grup Romero Polo, Casa de l’església La Mariana 
i Albert Soler

Divendres, 4, dissabte 5
i diumenge 6 d’octubre
XIV Festival Internacional de Música
Musiquem Lleida
Musiquem Lleida! és un festival internacional de 
música que se celebra als carrers i places de la 
ciutat de Lleida i comarques.
Ho organitza: Coral Shalom.

Divendres, 4 d’octubre
21 h Paranimf de l’Acadèmia Mariana de Lleida
(c. Acadèmia, 17)
Vetlla de pregària amb Maria a l’Acadèmia 
acompanyarà el grup “Reina de la Pau Musics” de 
Tarragona.
Ho organitza: Pastoral joves i vocacional

Diumenge, 6 d’octubre
Tot el dia. Camps Elisis
Aplequet de la Tardor
Jocs Infantils, campionats intercolles, ball de ver-
mut i ball de tarda
Ho organitza: Fecoll

18 h. Paranimf de l’Acadèmia Mariana de Lleida
(c. Acadèmia, 17)
Certamen Marià en honor
a la mare de Déu de la Cabeza
Salutació i inici del Certamen.
Aportació de la mantenidora: Mari Pau Huguet 
Subias. Presentació del Jurat i lectura de l’acta del 
veredicte. Entrega de guardons als autors de les 
obres guardonades.
Lliurament de la Flor natural i ofrena a la Verge 
Maria. Lectura de la Flor natural i les altres obres 
premiades.
Projecció de l’audiovisual premiat.
Concert ofert per la Coral l’Estel del Cercle de 
Belles Arts de Lleida.
Presenten l’acte: Montse Caufapé i Albert Font-Tarrés
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fotomaig 2019
La mostra fotogràfica ha rebut prop 
de   2000 imatges de 102 inscrits, de 
les quals s’ha seleccionat 50 finalistes, 
que restaran exhibides al soterrani 
de la Casa dels Gegants, del 18 de 
setembre al 13 d’octubre de 2019.
Totes les imatges seleccionades 
mostren un ampli ventall de temes 
de caire més popular i lúdic que 
reflecteixen els actes esdevinguts 
durant el mes de maig a Lleida, 
com són la Fira de Titelles, la Festa 
Major de Lleida, la Festa de Moros i 
Cristians i l’Aplec del Caragol.
El passat mes de juliol, un jurat va 
escollir, d’entre les 50 imatges finalistes, les 3 imatges guanyadores que ens donaran a conèixer a 
l’acte inaugural de l’exposició.
Ho organitzen: Foto-llorens i Ajuntament de Lleida

Finalista Fotomaig 2019 ©Alicia Almacellas Salillas

Finalista Fotomaig 2019 ©Núria Martínez Torrebella

CASA DELS GEGANTS
Av. Blondel, 64
Dilluns, de 10 a 14 h. Dimarts a divendres, de 10 a 14 h i de 17 a 20 h.
Dissabtes, d’11 a 13.30 h i 17 a 20 h. Diumenges i festius, d’11 a 13.30 h

Del 18 de setembre al 13 d’octubre
Concurs de Fotografia FOTOMAIG’19
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MÉS PER VEURE I VISITAR

CASA DELS GEGANTS
Av. Blondel, 64
Dilluns, de 10 a 14 h. Dimarts a divendres, de 10 a 
14 h i de 17 a 20 h.
Dissabtes, d’11 a 13.30 h i 17 a 20 h. Diumenges i 
festius, d’11 a 13.30 h
Informació i reserves: 973 700 393 i festes@paeria.cat 
Entrada gratuïta

Del 18 de setembre al 13 d’octubre
Concurs de Fotografia «FOTOMAIG’19»
Ho organitza: Foto-llorens i Ajuntament de Lleida
Gratuït

CENTRE D’ART LA PANERA
Pl. de la Panera, 2
De dimarts a divendres, de 10 a 14 h i de 16 a 19 h. 
Dissabtes d’11 a 14 h i de 17 a 20 h.
Diumenges i festius, d’11 a 14 h. Dilluns tancat.
Entrada gratuïta

Del 19 de setembre al 6 d’octubre de 2019
«17A JORNADA DE PORTES OBERTES»
Fins al 6 d’octubre
«DEMOCRACIA. ORDER»
«BILDI. DISSENYANT ENTRE L’ARTESANIA I LA 
INDÚSTRIA GRÀFICA»

Finalista Fotomaig 2019 ©Isabel Estadella Solé
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MUSEU D’ART JAUME MORERA
C. Major, 31 (Edifici Casino) i Av. Blondel, 40, baixos
Fins al 30 de setembre (horari d’estiu):
De dimarts a dissabte, de 10 a 14 h i 18 a 20 h. Diu-
menges i festius, de 10 a 14 h. Dilluns, tancat
A partir de l’1 d’octubre (horari d’hivern):
De dimarts a dissabte, d’11 a 14 h i 17 a 20 h. Diu-
menges i festius, d’11 a 14 h. Dilluns, tancat

«NO PINTAR-HI RES» DE BENET ROSSELL
«INVENTARI GENERAL»
«OBJECTES PERDUTS»
Visita familiar autoguiada per a famílies amb nens 
i nenes de 3 a 12 anys. Gratuït

MUSEU DE L’AIGUA
Campament de La Canadiense
Av. de Miquel Batllori, 52 (la Bordeta)
De dimarts a divendres, de 10 a 14 h. Dissabtes, de 
17 a 20 h. Entrada gratuïta
«LA FORÇA DE L’AIGUA. EL DR. PEARSON I LES 
OBRES DE LA CANADENCA A LLEIDA»  «AIGÜES 
DEL MÓN»

Museu de l’Aigua - Dipòsit del Pla de l’Aigua
c. Múrcia 10 (pl. del Dipòsit)
Horari: dissabtes i diumenges de 12 a 14h
Primer dipòsit d’aigua potable de la ciutat, 
construït a finals del segle XVIII. 

RODA RODA MUSEU
DE L’AUTOMOCIÓ
C. Santa Cecília, 22 (davant dels Camps Elisis)
De dimarts a dissabte d’ 11 a 14h i de 17 a 20 h. Diu-
menges i festius, d’11 a 14 h
Dilluns tancat. Entrada gratuïta

CAFÈ DEL TEATRE
C. Roca Labrador, 2 bis. 
Obert de dimarts a diumenge de 19 h a 2 h.
www.cafedelteatre.com

Del 4 al 29 de setembre 
«AIGÜES PROFUNDES. STAAR»
Conjunt d’enigmàtiques instantànies que pretenen 
capturar allò efímer i transitori: l’oportunitat que 
proporciona la causalitat i s’ajusta al jo profund de 
l’autor. Gratuït

TURISME DE LLEIDA
C. Major, 31. Tel 973 700 319  Tel. 902 250 050
www.turismedelleida.cat/ 
Horari: de dilluns a dissabte: de 10 a 14 h i de 16 a 19 
h. Diumenge i festius: de 10 a 13.30 h
Dilluns, 30 de setembre : obert per festiu

BUS TURÍSTIC
Caps de setmana i festius de tardor
Del 15 de setembre al 13 d’octubre de 2019
Ruta històrica amb sortides de Paeria: 11 h,12 h,13 h 
i a les 16 h, 17 h, 18 h, 19 h 
Dissabte 21, diumenge 22, dissabte 28, diu-
menge 29 i dilluns 30 de setembre

CASTELL DELS
TEMPLERS DE GARDENY
Turó de Gardeny, s/n
Caps de setmana i festius Tardor
Horari: dissabtes, diumenges i festius de 10 a 13.30 h.
Dilluns, 30 de setembre : obert per festiu
Més informació: www.turismedelleida.cat
Infoturisme@paeria.es 
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Web de les festes:
www.festeslleida.cat
www.paeria.cat/festes

Xarxes socials de les festes:
Facebook, www.facebook.com/paeriafesteslleida
Twitter, @FestesLleida
Instagram@festeslleida

Web de la Regidoria de Ciutat i Cultura
www.paeria.cat/cultura

Regidoria de Ciutat i Cultura 
Av. Blondel, 64. Tel. 973 700 394
Horari: de dilluns a divendres: de 9 a 14 h

Auditori Municipal Enric Granados
Pl. Josep Prenafeta, s/n.
Tel. 973 700 639
http://auditorienricgranados.cat/
Horari taquilla: de dilluns a divendres, de 17.30 
a 20.30 h, dissabtes i festius, dues hores abans 
del concert

Casa dels Gegants
Av. Blondel, 64
Horari: Dilluns, de 10 a 14 h. Dimarts a divendres, 
de 10 a 14 h i de 17 a 20 h.
Dissabtes, d’11 a 13.30 h i 17 a 20 h.
Diumenges i festius, d’11 a 13.30 h

INFORMACIÓ

Finalista Fotomaig 2019 ©Sandra Checa Colomina
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Teatre de La Llotja 
Av. Tortosa, 6-8. Tel. 973 239 698
Horari de taquilla: 
Matins: de dimarts a dijous, d’11.00 a 13.00 h. 
Tardes: de dilluns a dissabte, de 17.00 a 21.00 h. 
Festius de funció, 1 h abans que comenci.

Teatre municipal de l’Escorxador 
c. Lluís Companys, s/n. Tel. 973 27 93 56
Horari taquilla: 
Matins: dimarts i dijous de 10.30 a 12.30 h.
Tardes: de dilluns a divendres, no festius: de 17.00 
a 20.00 h
Festius de funció: 1 h abans que comenci

Turisme de Lleida
C. Major, 31 Tel. 973 700 319
http://www.turismedelleida.cat/
Horari: de dilluns a dissabte: de 10 a 14 h i de 16 a 
19 h. Diumenge i festius: de 10 a 13.30 h

Notes
• El programa de les festes pot ésser sotmès a al-
guna modificació de darrera hora. En cas de pluja, 
els actes es traslladaran a nous espais, sempre 
que sigui possible tècnicament.
• En aquest cas, els canvis es comunicaran a la 
ciutadania a través dels canals municipals: webs, 
xarxes socials i als mitjans de comunicació.

Telèfon mòbil
Podeu accedir al programa mitjançant el telèfon 
mòbil introduint en el navegador l’adreça www.
paeria.cat/festes

Mobilitat:
Amb motiu de les Festes de la Tardor, es poden 
veure afectades les freqüències de pas dels 
autobusos

Informació dels actes a través del 010
Disponible de les 6 h a les 00 h, de dilluns a di-
vendres. (Consulteu les condicions d’ús del servei 
al web. Cost de la trucada segons operadora) o 
a través del número telefònic 807 117 118 (des de 
fora del municipi de Lleida).
El preu màxim de la trucada és de 0,47€/ minut 
des de xarxa fixa i 0,77€/ minut des de xarxa 
mòbil, impostos inclosos i tarifat per segons.
Informació a través de les pantalles informatives de 
l’OMAC (Oficina Municipal d’Atenció al Ciutadà i de 
l’OGAT (Oficina de Gestió i Atenció Tributària)
Els programes s’enviaran a les bústies de la ciutat 
i seran facilitats també en altres punts: Regidoria 
de les polítiques a favor de la creativitat, la Cultura 
i els Esports, Oficina de Turisme, Oficina Municipal 
d’Atenció al Ciutadà i el Palau de la Paeria.

Accessibilitat i atenció vers la discapacitat
Les Festes de la Tardor són per a tothom. Són dies 
en què la participació de tota la ciutadania és la 
clau per gaudir de la ciutat. Els espais festius són 
accessibles per a persones amb mobilitat reduïda.

Les fotografies
Part de les fotografies que il·lustren aquesta revis-
ta pertanyen als seleccionats del FotoMaig 2019

L’organització
L’organització de les Festes de la Tardor 2019 
agraeix totes les aportacions, patrocinis i col·la-
boracions d’empreses, particulars, establiments 
comercials, clubs i entitats de la ciutat que fan 
possible la realització de la festa. A més, dóna les 
gràcies a tots aquells que han participat desinte-
ressadament en l’organització i que han ajudat de 
forma decisiva a dur terme les diferents activitats 
programades.

DE LES FESTES
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NITS Q LLEIDA 

Punt Lila a les Festes
de tardor de 2019

És una iniciativa de Paeria i Plataforma Nits Q Lleida amb la col·laboració del Departament de Salut de 
la Generalitat i la Diputació de Lleida, per promoure un oci cívic i de qualitat.  

Nits Q Lleida estarà present a les Festes de la Tardor de la ciutat

L’equip Nits Q farà una intervenció preventiva i sensibilització a la zona dels concerts de nit per tal de 
promoure una festa cívica, inclusiva i lliure de conductes sexistes i respectuosa amb tothom.

Es repartiran xapes de la Campanya “Més bon Tracte”, polseres “Per unes festes lliures de conductes 
sexistes i el kit dels Plaers.

www.facebook.com/nitsqlleida

www.instagram.com/nitsqlleida

“L’Ajuntament de Lleida posa en servei el Punt Lila durant les revetlles 
populars de les Festes de Tardor”

El Punt Lila oferirà informació, assessorament i atenció sobre agres-
sions sexistes que es puguin produir en el marc de les revetlles de nit. 
També farà difusió del Protocol d’actuació davant d’una agressió sexista.

L’Ajuntament de Lleida, amb la col·laboració d’entitats feministes, 
juvenils, culturals i socials de la ciutat, i amb la implicació dels agents 
socials vinculats a l’oci nocturn, treballa per aconseguir espais lliures 
d’actituds sexistes i per sensibilitzar a la població per evitar i rebutjar 
aquest tipus de conductes. 

Durant els concerts oferirem informació, assessorament i atenció. 
Dissabte 28 i diumenge, 29 de setembre. Lloc: Espai zona de concerts

Per més informació: Casal de la Dona. Plaça Fanalets de Sant Jaume, s/n 
-  973 700 461

Regidoria d’Educació, cooperació, drets civils i feminismes

https://igualtat.paeria.cat/
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Finalista Fotomaig 2019 ©Ángel Armero

CONSELLS I SEGURETAT
XXIII GRAN NIT DE FOC 

Dissabte, 28 de setembre
20.30 h. Av. Blondel 

Per als participants
•  Porteu roba de cotó, preferiblement vella, amb 

mànigues i pantalons llargs.
•  Porteu un barret amb ales que cobreixi tot el cap 

i tapeu-vos el clatell amb un mocador de cotó.
•  Protegiu-vos els ulls.
•  Porteu el calçat adequat (esportiu, de muntanya, etc.).
•  Tingueu cura de tapar-vos les orelles per 

disminuir l’impacte dels sorolls de les explosions 
pirotècniques.

•  No demaneu aigua als veïns.
•  Obeïu les indicacions dels serveis d’ordre públic 

i de sanitat.
•  Queda prohibit portar productes pirotècnics 

particulars; únicament es poden utilitzar els 
preparats pels organitzadors.

•  Respecteu les figures de foc, els seus portadors 
i els músics.

•  Adopteu una actitud correcta amb els diables, 
no els obstaculitzeu el pas ni els feu caure.

•  Seguiu en tot moment les indicacions dels diables.
•  Assabenteu-vos, abans de l’inici, del recorregut 

del correfoc i dels punts d’assistència sanitària.
•  En cas que us cremeu, dirigiu-vos immediata-

ment als punts d’assistència sanitària.
•  En cas de perill, seguiu les instruccions dels 

diables.

Per als veïns i comerciants
•  Retireu tots els vehicles dels carrers que formen 

part de l’itinerari.
•  Abaixeu els portals metàl·lics o les persianes 

dels edificis que en disposin.
•  Protegiu els vidres de les finestres, portes i 

aparadors amb cartrons gruixuts.
•  Enrotlleu tots els tendals exteriors dels habitat-

ges i locals.
•  No tireu aigua als participants ni als especta-

dors del correfoc.
•  Desconnecteu tot tipus d’alarmes.
•  Retireu de la via pública qualsevol objecte que 

pugui dificultar els pas dels actors, organitza-
dors i participants en el correfoc.
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