




SALUTACIÓ
La ciutat de Lleida ja se sent la il·lusió de 
les Festes de la Tardor 2022. I ho fa recu-
perant la normalitat i el format tradicional. 
El programa d’actes que teniu a les mans 
és una invitació 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.

El Marraco, els gegants, les colles del 
seguici i els grups de cultura popular de la 
ciutat amb els seus balls, la seva imatge-
ria i les seves espurnes. les sardanes, les 
revetlles, les activitats familiars i per a tots 
els públics... les vivències, en definitiva, 
de tot el que representen les Festes de la 
Tardor! Aquests dies ens desperten 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 Kelly Isaiah, 
cantant de la banda lleidatana de reggae, 
Koers, que representa la mescla de cultu-
res tan rica que tenim a Lleida i simbolitza 
valors com la convivència, tolerància, es-
forç i capacitat de superació en la societat 
d’avui dia. L’avinguda Rovira Roure tornarà 
a ser l’escenari del pregó i de les revetlles 
amb concerts fins poc més de la mitjanit 
per facilitar l’assistència de famílies amb la 
quitxalla.

Hem treballat per dissenyar unes festes 
plurals i modernes, que mantenen tota la 
seva essència tradicional i que aglutinen el 
conjunt de la ciutadania i tota la diversitat 
que atresora.

Les Festes de la Tardor inclouen propostes 
pensades per a tots els públics i edats, 
amb la participació i col·laboració de mol-
tes entitats de la ciutat que generen espais 
propis i que també tenen un paper impor-
tant en aquestes festes, perquè plegats i 
plegades continuem fent possible, un any 
més, la seva màgia i fascinació. 

Diu Jorge Bucay que “el temps que es 
gaudeix és el verdader temps viscut”. Us 
animo a no perdre ni un segon d’aquest 
temps, a participar i a gaudir de les Festes 
de la Tardor!

Miquel Pueyo i París
Paer en cap
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S0BRE EL CARTELL

Arribat el moment, hora de les presenta-
cions, els meus pares van triar el nom de 
Rafael i això del cognom ja sabeu com va, 
poc es pot debatre, per la qual cosa Rafael 
Maireles Perez és el nom que consta en el 
meu DNI. Com sempre, però, gaudeixo do-
nant-li un parell de voltes a tot, per la qual 
cosa també podreu trobar-me com Rafael-
forbrands i Pharra Maireles. El toc artístic 
havia d’aparèixer en qualsevol moment, si 
no sabeu de què parlo doneu un cop d’ull 
al meu perfil d’Instagram.

Seguint amb la presentació de la meva 
persona diré que soc dissenyador de 
professió i un artista empedreït, sense cap 
dubte. No sé exactament en quin moment 
va començar aquest amor per l’art, però si 
sé amb certesa que estimo el meu treball, 

soc un apassionat del disseny i de la 
creació de marca, intento oferir en cada 
nou projecte una visió moderna i trans-
gressora sense perdre de vista el missat-
ge principal. 
@rafaelforbrands - @pharramaireles

Per al disseny del cartell he volgut 
jugar amb la connexió existent entre el 
tradicional i el modern.
Amb l’aplicació de diverses tipografies 
aconseguim un perfecte equilibri entre 
la història que ens precedeix i l’avenir.

L’estiu arriba a la seva fi, flors i fulles 
comencen a despullar els arbres i aca-
ben al terra. I és d’aquí que va néixer 
gran part de la inspiració per a aquest 
projecte. Amb la forta representació del 
cartell volia ressaltar la semblança amb 
les flors de la pomera i fer protagonista 
l’última fruita que es recull de la tem-
porada, i donar per finalitzada la collita 
amb la celebració de les festes.

Com a cirereta del pastís i en aquesta 
edició, he volgut fer partícip un dels 
llocs més emblemàtics de Lleida, el 
qual, de moment, es mantindrà en 

incògnita. Mitjançant les seves 
pròpies coordenades, podreu 
endevinar de què us estic parlant?
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Prèvia

Inauguració de LaTemporada.
Cercavila de Pl. Paeria 
a Pl. Sant Joan i actuació. 
Un espectacle itinerant de carrer 
de la companyia Brincadeira, on el 
moviment, el ritme i la percussió 
generen dinàmiques de llum 
i color a temps real.
Ho organitza: Ajuntament de Lleida

Visita per a públic familiar, amb 
contes a càrrec de les rondallaires 
Roser Guasch, Alba Mascarella i 
Mertxe París.

Reserva a: 
vinearxiuarqueologic@paeria.cat 
tel. 616 96 21 12

Ho organitza: Arxiu Arqueològic. Secció 
d’Arqueologia de l’Ajuntament de Lleida

Amb els Castellers de Lleida i els 
Capgrossos de Mataró.
Ho organitza: Castellers de Lleida

Ho organitza: Associació de la Festa de 
Moros i Cristians i Consorci del Turó de la 
Seu Vella 

Divendres, 23 de setembre
20.30 h. Itinerant
Perculights

Diumenge, 25 de setembre
12 h. Galeria Espai Cavallers 31-33
Art de frontera

A les 10.30 h i a les 12 h. 
Auditori Municipal Enric Granados
Visites a les restes 
romanes de l’Auditori

12 h. Pl. Paeria
Diada de Sant Miquel

18 h. Seu Vella
Recreació de les Noces 
Reials de Peronel·la 
d’Aragó i Ramon 
Berenguer IV
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DIMECRES
SETEMBRE 28
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Vine a passar la nit a l’espai de La 
Sirollada! Tenim moltes ganes de 
fer-vos ballar i gaudir de l’ambient 
una altra vegada, demostrant la 
màgia de les festes populars.

Ho organitza: La Sirollada

Més informació: www.biloballeida.com
Ho organitza:  Biloba Lleida
Preu: 12 € (entrada anticipada); 
15 € (taquilla)

Fem-nos nostre l’espai, alliberem 
l’artista que portem dins. Entre 
totes, preparem la plaça!
Ho organitza: La Sirollada

Amb motiu dels 20 anys del Museu 
de l’Automoció, us proposem una 
visita guiada pel museu per desco-
brir a fons alguns dels vehicles més 
destacats de la col·lecció municipal.

Sessió especial de curtmetratges 
amb els treballs més destacats de 
l´últim curs de l’Escola ECCiT amb 
seu a Lleida des de fa 3 anys. 

Ho organitza: Ajuntament de Lleida
Hi col·labora: Cafè del Teatre i ECCiT

18 h – S. Kravitz
Alternatiu i amant de la música
dels 80.

20 h  – Fluid D Neurocom
Retorn de luxe que us portarà 
a aquell temps i estat, on tota 
emoció se  sent a flor de pell.

22 h – Air Un 
Ens demostra dia rere dia 
l’excel·lent gust en la selecció 
dels seus temes i més encara en
l’estructura de les seves sessions.

00 h – Lluis Ribalta
Un dels membres més actius de 
Am+ ens presentarà els seus 
últims treballs i ens farà ballar fins 
a l’extenuació.
Ho organitza: 
AM+ i Grup Cultural Garrigues

17.30 h. Pista de la Panera
Decorem la plaça de 
La Sirollada i berenar 
popular

18 h. Museu Roda Roda  
(C. Santa Cecília, núm. 22)

Visita guiada al 
Museu Roda Roda

20.30 h. Cafè del Teatre
Cafè Curt. 
3 anys d’ECCiT

21.30 h. Pista de la Panera
Revetlla popular

02 h. Biloba
Henry Mendez

18 h. Pl. Dipòsit
Escenari San Miguel
AM+ Sessions
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Sexenni és un grup de pop que viu a 
cavall entre les diferents facetes de 
la música urbana i festiva, passant, 
sobretot, per l’essència “bon rotllera” i 
irònica que li dóna un toc fresc i informal 
a la seva música! Grup que neix a Lleida 
l’any 2019 als soterranis d’un institut, on 
tres amics es decideixen a enregistrar 
una maqueta. La primera cançó del grup 
va ser “Lleida Town”, un tema casolà que 
va tenir molt bona rebuda a les terres 
lleidatanes.

“L’amant malalta” és més (molt més) que 
un apèndix de l’aposta de MANEL –sempre 
arriscada i radicalment contemporània–, per la 
combinació de tradició i electrònica: és un pas 
que amplia les fronteres del seu pop obert al 
hip hop, l’R&B, els sintetitzadors i tot allò que 
es pugui imaginar. El primer EP de Guillem 
Gisbert, Martí Maymó, Roger Padilla i Arnau 
Vallvé s’entrellaça en directe amb un repertori 
que ja és història. Una història que, més enllà 
del seu gairebé mig miler de concerts arreu 
de la geografia ibèrica, però també en llocs 
tan diversos com els Estats Units, Argentina, 
Mèxic, França, Gran Bretanya, Irlanda, Lu-
xemburg, Suïssa, Alemanya i Filipines, no ha 
fet més que començar.

REVETLLA FESTES DE LA TARDOR

Kelly Isaiah és el cantant de Koers, el grup lleidatà 
de reggae més conegut del territori. Després de 
publicar el segon disc, “That Day”(Halley Records, 
2020), el grup segueix la seva gira per tot el territori, 
fent una mescla d’aquest nou disc, el primer, el seu 
primer EP, i tots els treballs que han fet els lleidatans 
fins a la data. 

Kelly Isaiah va guanyar el programa televisiu La Voz 
2020. El cantant d’origen nigerià té un vincle espe-
cial amb el seu grup Koers i l’energia i la màgia que 
desprenen a l’escenari fa que sigui un grup molt 
especial. Com diu el Kelly, “el nostre punt fort és el 
nostre directe.”

20 h. Av. Rovira Roure 
Pregó musical de les 
Festes de la Tardor
A càrrec de Kelly Isaiah

20.30 h. Av. Rovira Roure 
Sexenni

22.30 h. Av. Rovira Roure 
Manel
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DIjouS
SETEMBRE 29



Diferents colles de grallers desper-
ten la ciutat amb el so de les gralles 
i els timbals. 
Ho organitza: Grallers de Lleida

Concurs de pintura ràpida amb el 
tema de racons de Lleida. 
Més informació:
www.lleidaparticipa.cat/armatslleida
Ho organitza:
Associació Cultural, Benèfica i Social 
“Els Armats de Lleida”
Hi col·labora: Família Roig-Menéndez, 
família  Comes-Parés, família 
Castells-Curià  i Josep Fillat

Tres classes d’una hora, de 
diferents nivells.

Activitat gratuïta amb reserva prèvia
Més informació:
https://yogaone.es/ca/yogaone-lleida
Ho organitza: YogaOne Lleida
Hi col·labora: Ajuntament de Lleida

8 h. Pels carrers 
i places de la ciutat
Matinades

8.30 h a 14 h. Diversos 
carrers de la ciutat
XV Concurs de Pintura
Ràpida Memorial Roig 
Nadal i IX Concurs de 
Pintura Ràpida Infantil

9.30 h a 13 h. Camp Escolar, 
Instituts
El ioga per a tots

Si tens ganes de provar un nou 
esport on l’edat no importa, vine 
a les portes obertes, veuràs que 
treballaràs la part física i també la 
mental.
Més informació:
www.clubbillarlleida.com
Ho organitza: Club Billar Lleida

10 h a 13 h i de 16 h a 19 h. 
Club Billar Lleida 
(Camp d’Esports, av. Navarra)

Billar de carambola 
o billar francès

11 h – Naio Decler
Sessions on predomina el Deep 
House elegant, melodies sensuals, 
i també ballables.

13 h  – Aleito Live
Live amb sons arpegiats i bons 
grooves, acompanyats amb les 
seves caixes de ritmes i sintetitza-
dors.

15 h –  Eleene
Melodies sintètiques i elegants, 
percussions rítmiques, atmosferes 
progressives, barrejant a la perfec-
ció diversos estils musicals amb 
una marcada orientació a la pista 
de ball.

17 h – Xavi Wilson
FUNK YOU és la nova proposta de 
Xavi Wilson per recuperar la mú-
sica de ball vintage. Una proposta 
diversa fresca i elegant per a tots 
els tipus de públic.

19 h – Nito 
Melodies fosques i hipnòtiques, 
amb un tall de progressiu.
Ho organitza: 
AM+ i Grup Cultural Garrigues

A partir de les 11 h. Pl. Dipòsit
Escenari San Miguel
AM+ Sessions
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De 10 h a 13 h
Castell dels Templers de Gardeny
Més informació a:
www.turismedelleida.cat

De 10 h a 13 h i de 16 h a 20 h
Arborètum
Jardí Botànic de Lleida
Més informació a:
http://arboretum.parcteclleida.es/

De 10 h a 15 h 
Turó de la Seu Vella 
Més informació a:
www.turoseuvella.cat

Visites guiades
11 h (català) i 13 h (castellà)
Més informació a:
www.turoseuvella.cat
Preu: 5 € (amb reserva prèvia)

10.45 h/ 11.45 h/ 12.45 h
Adoberies (Rbla. Ferran, núm. 7)
Visites guiades a 
les Adoberies
Visita als obradors on es tractaven 
les pells en època feudal, de la mà 
de l’arqueòleg municipal que les va 
excavar. 

Visites guiades gratuïtes
Cal reservar a través del correu:
vinearxiuarqueologic@paeria.cat 
i al Tel. 616 96 21 12

Ho organitza:
Arxiu Arqueològic. 
Secció d’Arqueologia
de l’Ajuntament de Lleida

Organitzades per diferents museus i espais de la ciutat
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*Acte amb foc pirotècnic. 
(Consulteu els consells de 
seguretat a la pàgina 38)

29 de setembre, el Seguici de les 
Festes de la Tardor torna a sortir en 
la seva plenitud. Els balls i peces
d’imatgeria faran la seva primera 
ballada a pl. Paeria. Tot seguit 
arrencarà la cercavila amb:

Ball de Diables – 
Timbalers del Ball de Diables

Àliga de la Ciutat – 
La Bandalada 

Ball de Valencians – 
Grallers Els Taverners

Ball de Bastons – 
Grallers del Ball de Bastons

Moixiganga - 
Grallers Els Ganxets

Ball de Moros i Cristians - 
Cobla Tres Quartans Bufalodre

Ball de Cavallets – 
Grallers Els Vinardells

Capgrossos - 
Els Ministrers de Lleida

Gegants - Grallers Els Carreter

Marraco - Ilerband

Àliga del Corpus, altres elements 
i figures dels grups de cultura
popular de la ciutat, amb les 
seves formacions musicals.
Recorregut: pl. Paeria, c. Major, 
pl. Catedral, c. Vila de Foix, av. Blondel, 
c. Major, pl. Paeria i pl. Sant Joan

11.30 h. Des de la pl. Paeria
Seguici de les 
Festes de la Tardor 

12.30 h. Pl. Sant Joan 
Passada de lluïment 
del Seguici



Iván Guillaumet o Dluxeone és un 
Dj de Lleida, resident del Pub Xtras, 
sala Manolita  i sala Bambú de 
Biloba. Amb un estil propi que et farà 
ballar de principi a fi.

Les seves sessions carregades 
d’energia i de dinamisme són les 
més buscades en el panorama noc-
turn actual, omplint les pistes de ball 
allà on actua.

12

Port Bo, grup de Calella de Palafru-
gell. Aquesta tardor arriba a Lleida 
amb la formació renovada i amb la 
voluntat de continuar compartint 
arreu aquest cant popular que és 
l’havanera, portant als escenaris 
aquelles tonades que inicialment es 
cantaven a la taverna, ara acom-
panyades de noves cançons que 
continuen amb la manera de fer 
dels nostres avantpassats.

L’acompanyarà el Grup Boira, 
formació d’havaneres nascuda a 
Lleida l’octubre de 1998, els mem-
bres de la qual disposen d’una 
dilatada experiència en el món 
musical, en àmbits molt diversos.

Roda de Capoeira al so dels instru-
ments tipics (berimbau, pandeiro i 
atabaque).

Ho organitza: Associació de Capoeira 
Topázio de Lleida
Més informació a: @capoeiralleida (IG)

19 h. Pl. Sant Joan
Cantada d’havaneres
amb els grups 
Port Bo i Boira

20 h. Pl. Paeria
Ballada de Sardanes 
amb la cobla Tàrrega

20 h. Pl. Sant Llorenç
Roda de Capoeira

19.30 h. Av. Rovira Roure
Dj Dluxeone

Mon Dj
21 h. Av. Rovira Roure



13

DIvEnDres
SETEMBRE 30



14

Durant tot el dia podeu descobrir la re-
cerca que es duu a terme a Lleida d’una 
forma lúdica amb activitats, tallers, 
xerrades i visites als centres de recerca.

Més informació a:
https://researchersnight.udl.cat

La música clàssica és sinònim de 
música culta i de música seriosa. 
La proposta de la BML se centra en 
popularitzar la música clàssica que 
viu en l’actualitat una natural inèrcia 
per incloure diferents influències i 
gèneres musicals. 

De les 10 h a les 22 h 
Campus de Cappont i altres 
espais de la Universitat de Lleida
Nit Europea de la Recerca

19 h. Pl. Sant Joan 
Clàssics propers. 
Concert de la Banda 
Municipal de Lleida 

18 h – Loconut
Influenciat per l’electrònica dels 80, ens 
farà dibuixar la música amb el cos.

20 h - APAM
Tot i els seus inicis en el gènere Punk, 
passats uns anys trobà en el Techno 
nous plaers per a la seva oïda.

22 h – David Caaveiro
El seu set és pur eclecticisme, un viatge 
sonor que va des de l’electro fins al 
techno, passant pel house progressiu, 
indie dance, darkwave..

00 h – Sauce Dj
Marca les seves sessions a base de 
scratchs, ritmes melòdics, que ens fan 
recordar algun bonic moment de pista 
de ball. 
Ho organitza: 
AM+ i Grup Cultural Garrigues

18 h. Pl. Dipòsit
Escenari San Miguel
AM+ Sessions

Tridu de la Verge Blanca de l’Aca-
dèmia. Missa a l’Oratori presidida 
per Mons. Joan Piris, Bisbe emèrit 
de Lleida.

Ho organitza:
Acadèmia Mariana de Lleida

19 h. Oratori de l’Acadèmia 
Mariana (C. Acadèmia, num. 17)

Tridu de la Verge 
Blanca de l’Acadèmia. 
Missa a l’Oratori

Roda de Capoeira al so dels instru-
ments tipics (berimbau, pandeiro i 
atabaque) on el moviment dels par-
ticipants flueix i l’energia d’aquesta 
manifestació cultural i esportiva 
vibra.

Ho organitza: Associació de Capoeira 
Topázio de Lleida

19.30 h. Pl. Ricard Vinyes
Roda de Capoeira



Ho organitza: La Sirollada
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Ratpenades és un trio de Ru-
ral-Punk de Lleida. Temes cantats 
a tres veus i ritmes que demanen 
immediatesa, amb l’anhel de des-
fogar-se d’una vida diària avorrida 
i monòtona. Tres dones guerreres 
que venen a repartir canya i trencar 
formalitats amb un show divertit i 
espontani.

Concert de fagot i orgue a càrrec 
de Laia Magrí i Miquel González, 
professors d’aquestes especiali-
tats del Conservatori Professional i 
Municipal de Música de Lleida.

Ho organitza: Associació Amics de 
l’Orgue de les Comarques de Lleida 
Hi col·labora: Ajuntament de Lleida 
i Institut d’Estudis Ilerdencs

Si de dia fascina, de nit captiva! 
Darrer divendres d’obertura de la 
Seu Vella en horari nocturn. Si vols 
visita guiada contacta amb Turisme 
de Lleida 973 700 319

Més informació a: www.turoseuvella.cat
Ho organitza: Consorci del Turo 
de la Seu Vella 
Preu: 5 € (amb reserva prèvia), 
8 € (entrada + visita guiada)

Més informació: www.biloballeida.com
Ho organtza:  Biloba Lleida
Preu: 12€ (entrada anticipada); 
15€ (taquilla)

Band The Cool és el compromís 
amb la diversió, un espectacle 
100% en directe que abraça un 
ampli repertori musical que busca 
que ningú quedi indiferent. Band 
The Cool és el teu grup de versions.  
Gaudeix de la festa més “cool” amb 
els èxits i els himnes més sonats de 
la història de la música.

20.30 h. Av. Rovira Roure
Ratpenades

20.30 h. Església Parroquial 
de Sant Llorenç
XXIV Festival Orgues
de Ponent i del Pirineu 
2022 

21 h. Seu Vella
La Seu Vella de nit

02 h. Biloba
Dj Ernest Codina (Rac 105)

21.30 h. Pista de la Panera
Revetlla Popular

22 h. Av. Rovira Roure
Band The Cool
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Primera edició del ral·li de vehicles 
històrics i clàssics entre Lleida i 
Bassella, puntuable per a la Copa 
Catalana Clàssics.

Ho organitza: Club de Vehicles 
Històrics de Lleida

Es farà una exhibició d’Airsoft. 

Més informació a:
www.clubirolimpiclleida.com
Ho organitza: Club Tir Olímpic Lleida

Com cada any ens trobarem per 
realitzar unes partides d’escacs al 
carrer i us convidem a venir a in-
tentar guanyar a algun dels nostres 
escaquistes. L’objectiu és que la 
gent pugui jugar a escacs i veure 
que no hi ha limitacions per jugar a 
un esport on s’ha de pensar abans 
de moure.

Ho organitza: Club Escacs Balàfia
Hi col·labora: Ajuntament de Lleida

8 h. C. Santa Cecília, davant
del Museu Roda Roda
Sortida del 1r Ral·li 
Històric Lleida Terres 
de Ponent 

9 h. Club Tir Olímpic Lleida 
Jornada portes 
obertes IPSC 
ACTION AIR

10 h. C. Vila de Foix 
(Cantonada IEI amb av. Blondel)

Escacs al carrer 
Festes de la Tardor 
2022

El Club d’Escacs Flanc de Dama 
de Lleida organitza una trobada 
d’escacs. Hi haurà taulers gegants i 
estàndards a disposició de tothom i 
a les 10.30 tindrà lloc un torneig de 
partides a 7 minuts.

Ho organitza: 
Club d’Escacs Flanc de Dama
Hi col·labora:  Acadèmia d’Escacs Josep 
Oms (ADEJO), Plusfresc, 
Ajuntament de Lleida, Zona Alta

Visita guiada per descobrir la comuni-
tat de frares guerrers que van viure a 
la Comanda Templera de Gardeny.
(*durada aproximada  1h i 30 minuts)

Més informació a: 
www.turismedelleida.cat 
Ho organitza:  Castell dels Templers de 
Gardeny, Turisme de Lleida - Ajuntament 
de Lleida.   
Preu: 5 €. Reserva prèvia a Turisme de 
Lleida

10 h. Pl. Ricard Vinyes
Trobada i torneig
d’escacs Flanc 
de Dama

10.30 h (català) i 12 h (castellà)
Castell dels Templers de Gardeny
Visites guiades a la 
Poderosa Comanda 
Templera

Amenitzat amb bona música 
i vermut.

Ho organitza: La Baula

11 h. La Baula (C. Nord, núm. 4)

Mostra de productors 
artesans
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Més informació a:  https://royallleida.com
Ho organitza: Centre Esportiu Royal Lleida
Hi col·labora: Associació de Veïns de Balàfia

11 h. Façana Pavelló Barris Nord 
Màster Class popular 
de ZumRoyal

12 h. Pl. Sant Francesc
Roda de Capoeira

Amb motiu dels 50 anys de l’Associació 
Amics de la Seu Vella s’organtiza cada 
mes una passejadeta per conèixer a 
fons un espai concret del Turó de la 
Seu Vella i la implicació amb la història 
de l’entitat.

Més informació a:
www.amicsseuvellalleida.org
Ho organitza:
Associació Amics de la Seu Vella de Lleida
Hi col·labora:
Consorci del Turó de la Seu Vella

Tridu de la Verge Blanca de l’Acadèmia. 
Missa a l’Oratori presidida per Mons. 
Salvador Giménez Valls, Bisbe de 
Lleida.

Ho organitza:
Acadèmia Mariana de Lleida

Roda de Capoeira al so dels instru-
ments tipics (berimbau, pandeiro i ata-
baque) on el moviment dels participants 
flueix i l’energia d’aquesta manifestació 
cultural i esportiva vibra.

Ho organitza:
Associació de Capoeira Topázio de Lleida
Més informació a: @capoeiralleida (IG)

Paradeta amb productes tèxtils 
fets amb teles africanes, artesania 
de fusta, productes gastronòmics 
d’orígen senegalès.

Ho organitza: Associació Ndiatiguia

Ho organitza: Associació Ndiatiguia
Hi col·labora: Associació Frinvisibles

Joc de rol ambientat en una nau 
espacial en la qual s’han de dur 
diferents tasques per evitar els 
sabotatges. 

Activitat adreçada a nenes i nens 
majors de 8 anys.

Ho organitza: La Sirollada 
(Escola Popular Balàfia)

12 h. Seu Vella de Lleida
Segona passejadeta pel 
Turó de la Seu Vella: la 
capella de Jesús o la 
independència dels 
Cescomes

12 h. Oratori de l’Acadèmia Mariana
Tridu de la Verge 
Blanca de l’Acadèmia. 
Missa a l’Oratori

D’11 h a 21 h. Pl. Cervantes
Racó de l’artesania

D’11 h a 13 h. Pl. Cervantes
Fronteres invisibles

11.30 h. Pista de la Panera
Joc infantil de rol 
basat en el vídeojoc 
“AmongUs”



18 h. Sala Zero (JCA Cinemes)
Sarau cultural Topázio

Més informació a:  www.balafiavolei.com
Ho organitza: Balàfia Vòlei Lleida
Hi col·labora: Waps. Centre esportiu de 
Torrefarrera 

Proposta d’immersió cultural a través 
de la presentació de diferents gène-
res artístics com el cant, el ball, la 
música, les arts plàstiques, la narrati-
va, i, és clar, la capoeira.

Ho organitza: Associació de Capoeira 
Topázio de Lleida
Més informació a: @capoeiralleida (IG)

16 h. Pavelló Municipal 
Juanjo Garra
Trofeu WAPS Festes de 
la Tardor i presentació 
equips Balàfia Vòlei 
Lleida
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La Violeta es una formació rumbera 
de paios i gitanos lleidatans. Amb 
més de 20 anys de trajectòria, el 
seu espectacle combina els garro-
tins i la rumba de Lleida amb grans 
èxits de la rumba catalana. 

Aforament limitat, reserva prèvia.
Més informació a:
https://yogaone.es/ca/yogaone-lleida
Ho organitza: YogaOne Lleida
Hi col·labora: Ajuntament de Lleida
Preu: 15 €

L’open lleidatà d’escalada esportiva 
és una de les competicions d’esca-
lada més antigues de Catalunya.

Més informació a: www.cemp.cat
Ho organitza: Club Escalada 
i Muntanya Pardinyes
Hi col·labora: Federòptics la Mitjana, 
Physis fisioterapia, Construcciones ML, 
Ajuntament de Lleida, Diputació de 
Lleida

Ho organitza: Associació Ndiatiguia
Hi col·labora: Associació Frinvisibles 

Ho organitza: Associació Ndiatiguia

12.30 h. Av. Rovira Roure
La Violeta

16 h. Rocòdrom Municipal vora 
les comportes del riu Segre
26è Campionat 
d’Escalada Esportiva 
Pardinyes ROC

De 13 h a 20 h. Pl. Cervantes
Mercat de trenes 
ètniques i tatuatges 
d’henna

De 14 h a 18 h. Pl. Cervantes
Jocs de taula 
tradicionals a la plaça

De 17.30 h a 19.30 h. Camp 
Escolar, Instituts
Ioga per donar la
benvinguda a la tardor
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Ho organitza: Associació Ndiatiguia

Ho organitza: Associació Ndiatiguia

19 h. Pl. Cervantes
Contes tradicionals 
de la cultura africana 

19.30 h. Pl. Cervantes
Taller de dansa 
senegalesa

18 h. Seu Vella de Lleida
Enigmes de la Seu Vella

19 h. Pl. Sant Joan
Dansem del Pirineu 
a Lleida

Més informació a: www.turoseuvella.cat
Ho organitza: 
Consorci del Turó de la Seu Vella 
Preu: 12 €  www.ticketara.com

L’Esbart Es Corbilhuèrs de Les serà el
grup convidat que ens aproparà les
danses i músiques gascones i arane-
ses. Juntament amb l’Esbart Arrels de
Lleida, com a amfitrió, ens faran 
reviure la història dansada del nostre 
país fins a l’actualitat, ballant danses 
tradicionals i de nova creació.

Més informació a:
www.esbartarrelsdelleida.cat
Ho organitza: Esbart Arrels de Lleida
Hi col·labora: Ajuntament de Lleida

21.30 h. Pista de la Panera
Revetlla Popular

22.30 h. Pista de la Panera
La Bingollada
Hem transformat el bingo. Els núme-
ros s’han convertit en cançons típi-
ques, fent balls i cants. Amb premis 
i molta diversió. Cal comprar butlleta 
per tal de participar-hi. 

Ho organitza: La Sirollada (AE Alosa)

Ho organitza: La Sirollada

18 h - Eleene 
Format pels artistes Lluis Ribalta 
i Air Un, components d’Am+.
20 h - Dj TBA
21 h - Mark Weaver
Les seves sessions són pur sentiment i 
immensitat. Un estil únic dins del house, 
progressive i el techno.
22.45 h - Nito 
Melodies fosques i hipnòtiques, amb un 
tall de progressiu, són algunes de les 
característiques que millor el defineixen.
00.45 h - Naio Decler
Des que fa uns anys que va decidir 
posar-se darrere dels aparells, Noemi 
no ha parat ni un instant per tal de 
demostrar l’artista que amagava dins.
Ho organitza: 
AM+ i Grup Cultural Garrigues

A partir de les 18 h. Pl. Dipòsit
Escenari San Miguel
AM+ Sessions
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19 h. Av. Blondel
Plantada de bèsties

20.30 h. Av. Blondel
Gran Nit de Foc

19.45 h. Av. Blondel
Correfoc Infantil

Plantada de bèsties amb l’Asparrac 
de Tragó, el Drac d’Olivella i el Drac 
Espurna de Calafell, els Marraquets,
el Drac Carrincló i el Marraco de 
Lleida.

Canya la Banya! L’Asparrac de Tragó, 
el Drac d’Olivella i el Drac Espurna de 
Calafell portaran el seu foc a Lleida 
juntament amb els Marraquets, el 
Drac Carrincló, els Diables de Lleida, 
els Dimonis dels Trons i la supervisió 
del Marraco. Sumem-hi, a més, el 
saber fer de Xip Xap i la música de la 
Banda Retocada i els Carreter - Colla 
de grallers. 

*Acte amb foc pirotècnic. 
(Consulteu els consells de 
seguretat a la pàgina 38)

Amb la Colla Infantil dels Diables 
de Lleida.

GRAN NIT DE FOC
CANYA A LA BANYA!
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21 h. Av. Rovira Roure
Jessica Abu

22 h. Av. Rovira Roure
Matt Lasong

23 h. Av. Rovira Roure
Koers

Cantant italiana d’origen ghanès, 
criada amb una base musical pro-
cedent de les corals de Ghospel 
Afroamericanes d’Itàlia, anomenades 
Soul Clinic Ghospel Choir. Jessica 
ens proposa un repertori inspirat en 
la música afroamericana de diferents 
èpoques (soul, funk, jazz, gospel...). 
Un homenatge a les grans veus 
afroamericanes com Ray Charles, 
Aretha Franklin, Nina Simone, Stevie 
Wonder, etc.

A les seves sessions podràs trobar 
una varietat d’estils molt àmplia, des 
de Reggaeton, Tech House, Edm, 
passant per l’Electrolatino i fins i tot 
el remember, demostrant la seva 
gran versatilitat davant de qualsevol 
públic.

Ja ho diu el seu nom en Afrikaans: 
Koers significa ritme, ritme en les 
cançons i ritme en el seu projecte 
musical. Després de la publicació
d’”Unbroken” el 2019 i de “That Day”
dos anys després, el grup de reg-
gae lleidatà s’aventura amb la fusió 
de nous gèneres publicant “El teu 
amor” (2022), el primer single del seu 
tercer disc d’estudi que veu la llum a 
finals del mateix any. Amb una nova 
formació sobre l’escenari, Koers han 
emprès una gira prèvia al llançament 
que els ha portat per escenaris de 
tot Catalunya. Aquest 2023 Jamai-
ca i Catalunya s’uneixen de nou en 
aquest projecte especiat amb pop, 
funky, gospel i soul per fer-nos vibrar 
una temporada més amb el seu so i 
las seva posada en escena genuïna i 
inimitable.

REVETLLA FESTES DE LA TARDOR
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9 h. Club Billar Lleida
Torneig de Billar 
per parelles

10.45 h / 11.45 h / 12.45 h. 
C. Anselm Clavé, núm. 47
Visites guiades a les 
muralles de Lleida

11 h. Pl. Ricard Viñes, pl. Santa 
Teresita, rbla. Aragó, 
pl. Cervantes i pista la Panera 
Cercavila

10.30 h. Oratori 
de l’Acadèmia Mariana
Missa Solemne

De 10 h a 15 h. Sortida des del 
Centre Cívic de la Bordeta / 
Recorregut pel barri de la Bordeta 
fins al barri de Magraners
VIII Cursa Sant Miquel 

El Club organitza un Torneig per als 
seus socis, on l’entrada és lliure. El 
mateix dia es farà el sorteig de les 
parelles (un jugador de més nivell amb 
un de menys nivell). Els partits seran 
per eliminatòria directa i els finalistes i 
guanyadors obtindran un obsequi.

Més informació a: www.clubbillarlleida.com
Ho organitza: Club Billar Lleida 

Visita l’indret on es conserven restes 
de les muralles i torres d’època medie-
val andalusina i cristiana.

Visites guiades gratuïtes
Cal reservar a través del correu: 
vinearxiuarqueologic@paeria.cat 
i al Tel. 616 96 21 12
Ho organitza: Arxiu Arqueològic. Secció 
d’Arqueologia de l’Ajuntament de Lleida

Vine amb nosaltres a gaudir d’una 
cercavila acompanyada de diferents 
colles del nostre territori.

Ho organitza: La Sirollada

Missa solemne en honor de la Verge 
Blanca de l’Acadèmia i de la Mare de 
Déu de Meritxell. Eucaristia presidida 
pels Bisbes d’Urgell, Mons. Joan-En-
ric Vives Sicília, i de Lleida, Mons. 
Salvador Giménez Valls.

Ho organitza:
Acadèmia Mariana de Lleida

Més informació a: 
www.cursasantmiquel.net
Inscripcions a: http://iter5.cat/inici
Ho organitza: 
Associació Col·lectiu La Bordeta.net 
Hi col·labora: Ajuntament de Lleida, Diputa-
ció de Lleida i Esports de la Generalitat de 
Catalunya

Visita guiada per descobrir la comu-
nitat de frares guerrers que van viure 
a la Comanda Templera de Gardeny. 
(*durada aproximada 1h i 30 minuts)

Més informació a: 
www.turismedelleida.cat 
Ho organitza:  Castell dels Templers de 
Gardeny, Turisme de Lleida - Ajuntament 
de Lleida.  
Preu: 5 €. Reserva prèvia a Turisme de 
Lleida

10.30 h (català) i 12 h (castellà)
Castell dels Templers de Gardeny
Visites guiades a la 
Poderosa Comanda 
Templera
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11 h. Pl. Dipòsit
Escenari San Miguel
Vermut Electrònic

11.30 h. Oficina de Turisme de 
Lleida, recorregut guiat a peu per 
la ciutat
City Tour: la visita 
guiada al cor de la 
ciutat

12 h. Pl. Sant Joan
Folkids

12 h. Pista de la Panera
Vermut popular

11 h – AM+ Dj’s

12 h -  Ponent Roots
Black music addicts, selectors musi-
cals.Organitzadors del Ponent Roots 
Fest.

14 h – Nito 
Ens portarà cap a la visió particular del 
que és la cultura de club.

16 h – Eleene

18 h – Naio Decler 

Ho organitza: 
AM+ i Grup Cultural Garrigues

Una agradable ruta a peu, des de la 
part baixa de la ciutat i seguint l’eix 
comercial, fins a coronar el Turó de la 
Seu Vella. 

Més informació a: www.turismedelleida.cat
Ho organitza: 
Turisme de Lleida - Ajuntament de Lleida
Preu:  5 €. Reserva prèvia a Turisme de 
Lleida

La Cia. Pep López i Sopars de duro 
presenta “Folkids”, un espectacle per 
a infants i famílies amb la intenció de 
fer-vos passar una bona estona amb 
una música alternativa als capricis de 
la moda.

Ho organitza: La Sirollada

12 h. Paranimf de 
l’Acadèmia Mariana
Certamen literari Marià
Certamen literari Marià convocat amb 
motiu de la festa de la Verge Blanca 
de l’Acadèmia, Patrona de la ciutat 
de Lleida, en honor a la mare de Déu 
de Meritxell, Patrona del Principat 
d’Andorra.

Més informació a: 
www.lleidaparticipa.cat/academiamariana
Ho organitza: Acadèmia Mariana de Lleida 

12 h. Galeria Espai Cavallers 31- 33  
Cloenda de l’exposició 
Art de Frontera 
Cloenda de l’exposició Art de Frontera 
amb l’actuació de la cantautora Sissa 
Viva.
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20 h. Seu Vella de Lleida 
Porta dels Apòstols
Visita guiada nocturna 
de Festes de la Tardor

22 h. Des del marge esquerre 
del Riu Segre
Castell de Focs

19 h. Pl. Paeria
Ballada de Sardanes amb 
la cobla Vents de Riella

Tradicional visita guiada nocturna a 
la Seu Vella. En acabar la visita es 
podran contemplar els focs artificials 
des del turó.

Més informació a:
www.turoseuvella.cat  
www.amicsseuvellalleida.org
Ho organitza:
Associació Amics de la Seu Vella de Lleida
Hi col·labora:
Consorci del Turó de la Seu Vella

Castell de Focs de final de festes de la 
Tardor amb la Pirotècnia Dragón.

19 h. Pl. Sant Joan 
Ball de Festes de la 
Tardor amb Loren Quintet



C
oc

a-
C

ol
a,

 e
l d

is
c 

ve
rm

el
l i

 l’
am

po
lla

 C
on

to
ur

 s
ón

 m
ar

qu
es

 re
gi

st
ra

de
s 

de
 T

he
 C

oc
a-

C
ol

a 
C

om
pa

ny
.

LA CULTURA
ES GAUDEIX MÉS
AMB COCA-COLA



La ciutat   
és casa teva.
Ilnet t’ajuda   
a cuidarl-la.
Ilnet és neteja,   
responsabilitat   
i sostenibilitat.
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Av. Blondel, núm. 64
Tel. 973 700 393
festes@paeria.cat
www.festeslleida.cat 
De dimarts a divendres:
de 10 h a 14 h i de 17 h a 20 h
Dissabtes:
d’11h a 13.30 h i de 17 h a 20 h. 
Diumenges i festius: 
d’11 h a 13.30 h
Dilluns tancat

Pl. Panera, núm. 2
Tel. 973 262 185
comunicaciolapanera@paeria.cat
www.lapanera.cat
De dimarts a dissabte:
de 10 h a 14 h i de 17 h a 19 h
Diumenges i festius:
d’11 h a 14 h
Dilluns tancat
· Elena Aitzkoa. Brote de Peral
  A cura d’Isabel de Naverán
· Beques Art i Natura a la creació 
  2019-2020 
  A cura d’Antoni Jové
· Laura Meseguer. Invisible
  A cura d’Anna Roigé
· Laura Meseguer. Sisters
  A cura d’Anna Roigé

Rbla. Aragó, núm. 10
http://bibliotecalleida.gencat.cat
Dilluns: de 15 h a 20 h.
De dimarts a divendres: de 10 h a 20 h
Dissabte: de 10 h a 12 h
· 50 anys AECC en investigació:
  canviant la història del càncer
· La genètica del còmic

Casa dels Gegants

Centre d’Art la PaneraBiblioteca pública de Lleida

Més per veure i visitar
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Per després

(Recomanat + 14 anys)
Preu: 10 €
Amic de LaTemporada: 9 €
Més informació a: 
www.teatreescorxador.cat

Preu: 20 €
Amic de LaTemporada: 18 €
Més informació a :
www.auditorienricgranados.cat

Recomanat +8 anys
Preu: 20 €
Amic de LaTemporada: 18 €
Més informació:
www.teatreescorxador.cat

Preu: 5 €
Ho organitza: 
Consorci del Turó de la Seu Vella
Més informació a: www.turoseuvella.cat

Preu: 10 €
Amic de LaTemporada: 9 €
Més informació a : 
www.auditorienricgranados.cat

Dijous, 6 d’octubre
20 h. Teatre Municipal de l’Escorxador
Japan de Mabel Olea (Dansa)

Diumenge, 9 d’octubre
19 h. Auditori Municipal
Enric Granados, Sala 1
La Patètica de Txaikovski
amb Elia Cecino i l’Orquestra 
Simfònica del Vallès

Dissabte, 8 d’octubre
19 h. Teatre la Llotja
imPERFECTE 
de Companyia de Comediants 
La Baldufa (Dansa)

Dissabte, 8 d’octubre
21.30 h. Seu Vella
Nit de Lluna plena al claustre
Concert a càrrec d’Ares Gratal

20 h. Auditori Municipal 
Enric Granados, Sala 2
Bolling & Friends. Suite 
per a flauta i piano jazz trio



Visites guiades tots els dissabtes,
diumenges i festius a les 11 h en català 
i a les 12 h en castellà.
Reserva prèvia al tel. 973 230 653 o 
turoseuvella@turoseuvella.cat
www.turoseuvella.cat 

Seu Vella
Castell del Rei
De dimarts a dissabte: de 10 h a 14 h 
i de 16.30 h a 19.30 h
Diumenges i festius:
de 10 h a 15 h

Turó de la Seu Vella

C. Maragall, núm. 17
De dilluns a divendres:
d’11 h a 13 h i de 17 h a 20 h

· Una mirada a l’horitzó

C. Major, núm. 31
Tel. 973 700 319
infoturisme@paeria.cat 
http://www.turismedelleida.cat 
De dilluns a dissabte:
de 10 h a 14 h i de 16 h a 19 h
Diumenges i festius:
de 10 h a 13.30 h

11 h /12 h / 13 h / 16 h / 17 h / 18 h / 19 h
Inici i fi de trajecte: parada Pont Vell / Paeria 
Més informació a: 
www.turismedelleida.cat
Ho organitza: Moventis i Turisme de Lleida-
Ajuntament de Lleida
Pagament al bus 1,20 € bitllet ordinari / auriculars 
0,50 € / T-TEMPS/ T-NOSTRA / T-ESTUDIANT / ATM

Visites guiades tots els dissabtes 
i diumenges a les 10.30 h i 12 h
Consulta horaris a:
www.turismedelleida.cat 
Reserva prèvia a Turisme de Lleida 
Places limitades
Preu: 5 € (menors de 13 anys gratuït)

Res Non Verba

Turisme de Lleida

Bus turístic

Castell dels Templers de Gardeny
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C. Sant Crist, núm 1
973 283 075
museu@museudelleida.cat 
www.museudelleida.cat 
Dimarts, dimecres, dijous i dissabtes: 
de 10 h a 14 h i de 17 h a 19 h
Divendres, diumenges i festius: 
de 10 h a 14 h
Tancat tots els dilluns (excepte festius)

Museu de Lleida

C. Cavallers, núm. 31-33
ec3133@gmail.com
www.espaicavallers.com
De dimarts a divendres
de 17 h a 20.30 h
Dissabte de 10.30 h a 13.30 h

· Art de frontera
  Jordi Prenafeta

Galeria Espai Cavallers 31-33

C. Major, 31, Edifici Casino
Tel. 973 700 419
mmorera@paeria.cat
www.paeria.cat/mmorera 
De dimarts a dissabte:
de 11 h a 14 h i 17 h a 20 h 
Diumenges i festius:
de 11 h a 14 h
Dilluns tancat

Museu d’Art Jaume Morera

Av. Miquel Batllori, núm. 52
Tel. 973 211 992
museuaigua@paeria.cat
Campament de la Canadenca
De dimarts a divendres:
d’11 h a 14 h i dissabtes de 17 h a 20 h
Dipòsit del Pla de l’Aigua:
Dissabtes, diumenges i festius:
d’11 h a 14 h

Museu de l’Aigua

C. Santa Cecília, núm. 22 
(davant dels Camps Elisis)
Tel. 973 212 635 
museuautomocio@paeria.cat 
De dimarts a dissabte:
d’ 11 h a 14 h i de 17 h a 20 h
Diumenges i festius:
d’11 h a 14 h
Dilluns tancat
· La peça del trimestre: Volvo S90

Museu de l’Automoció - Roda roda



Notes
El programa de les Festes de la Tardor 
pot patir alguna modificació de darre-
ra hora. Els canvis s’anunciaran a la 
ciutadania a través dels canals munici-
pals: xarxes socials, webs i mitjans de 
comunicació.

Informació de les Festes

www.festeslleida.cat
www.paeria.cat/festes
www.facebook.com/paeriafesteslleida
Twitter: @FestesLleida
Instagram: @festeslleida 

Mobilitat i accessibilitat
Amb motiu de les Festes de la Tardor 
consulteu la freqüència de pas dels 
autobusos i tingueu en compte que en 
moments puntuals es pot veure afec-
tada. Les festes de la tardor són per a 
tothom.

L’Organització
L’organització de les Festes de la 
Tardor agraeix totes les aportacions, 
patrocinis i col·laboracions d’empre-
ses, establiments comercials, particu-
lars, clubs i entitats de la ciutat que fan 
possible la realització de les Festes.
A més, dona les gràcies a totes i tots 
aquells que han participat desinteres-
sadament en l’organització i que han 
ajudat de forma decisiva a dur a terme 
les diferents activitats programades. 

Amb el suport de: 

Mitjans col·laboradors

37



Consells de seguretat

Ho organitza: Associació provincial d’industrials firaires de Lleida

Les Firetes

Dates de promoció de 2x1
del 3 al 6 i del 10 al 12 d’octubre

28, 30 de setembre i 1 d’octubre:
de 17 h a 02 h

Per a les persones 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 exposicions pirotècniques.
• No demaneu aigua als veïns.
• Feu cas de les indicacions del servei 
d’ordre públic i de sanitat.
• Queda prohibit portar productes piro-
tècnics particulars, únicament es poden 
emprar els preparats per l’organització.
• 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 
immediatament als punts d’assistència 
sanitària.
• En cas de perill, seguiu les instruc-
cions dels diables. 

Per al veïnatge 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 habitatges i locals.
• No tireu aigua als participants ni als 
espectadors del correfoc.
• Desconnecteu tot tipus d’alarmes.
• Retireu de la via pública qualsevol 
objecte que pugui dificultar el pas dels 
actors, organitzadors i participants en 
el correfoc.

29 de setembre:
de 12 h a 14.30 h i de 17 h a 02 h
2 d’octubre:
de 12 h a 14.30 h i de 17 h a 01 h
Resta de dies:
Dies laborables: de 17 h a 22.30 h 
Divendres, dissabtes i vigília de festius: 
de 17 h a 01 h
Diumenges i festius:
de 12 h a 14.30 h i 17 h a 24 h

Del 28 de setembre al 2 d’octubre
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futur  innovació

Fomentem el desenvolupament de noves idees en 
els nostres productes i serveis per a un impacte 

sostenible a la societat.

cultura innovadora





walashop.com

· Compra mínima 50€ · Imprescindible presentar aquest val
· En cas de devolució parcial no es retornarà l’import del val. 

· No acumulable a altres promocions · Vàlid per a tots els articles
excepte bicicletes, electrònica i equipacions de clubs locals

· Caduca el 18 de desembre de 2022

ET REGALEM

 5€ 
Retalla aquest val i utilitza’l en la teva compra en

qualsevol de les nostres botigues i walashop.com!
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HIGIENE
DENTAL
+ RASPALL
   DE VIATGE
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www.ilerdent.com      
973 28 11 11
C/ Germanetes 2
25002 Lleida

25€

INCLOU:
• NETEJA AMB ULTRASÒ
• CONTROL DE PLACA
• POLIMENT A PRESSIÓ 
   AMB BICARBONAT
• POLIMENT AMB MICROMOTOR
• ABRILLANTAMENT
• TRACTAMENT DE FLUOR

El preu habitual d’aquest servei és de 50€ 
i, només 25€ presentant aquest xec regal. 
Promoció vàlida fins al 31/12/22. 
No acumulable amb altres promocions

Descarrega’m en el teu 
mòbil i mostra’m quan 
vinguis a la clínica. 
Cal concertar cita i 
informar de la promoció.

PAERIA Festes Maig 2022 ILERDENT HIGIENE (mitja pàgina).indd   1 14/7/22   12:11
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PRESENTA’ns
AQUEST  anunci

tindràs

I TAMBÉ UN

de
descompte a
la primera

mensualitat

50%

ZONA NORTE (DELEGACIÓN)
C/ del Camí Ral, nº 122 nave D

08292 Esparraguera 
(Barcelona)

ZONA ESTE (DELEGACIÓN)
Polígono Industrial Riu Clar

Calle Estany nº 14
43006 Tarragona

ZONA SUR (CENTRAL)
Polígono Industrial Baix Ebre,

Avda. Japón Parcela 132
43897 Campredó - Tortosa 

ZONA OESTE (DELEGACIÓN)
Polígono Industrial Camí dels 

Frares, via D nº 6
25190 Lleida

SALA DE MANIPULACIÓN
Polígono Industrial Baix Ebre,

Avda. Japón Parcela 91
43897 Campredó - Tortosa 

      
C/ Mayor nº 14 · 43520 Roquetes

C/ Tarragona nº 13
43500 Ferreries - Tortosa

Bones festes!
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Us desitja una bona 

Festa Major de Lleida

   973 980 344  
  info@level4.cat  
  www.level4.cat  

 Agustí Duran i Sanpere, 12  
  25001 Lleida  

Ciberseguretat 
per a la teva Empresa

El teu proveïdor IT de confiança
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