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L’any passat vam haver de renunciar  
a la Festa Major en pro d’un interès 
superior: la salut i la vida de tots els 
ciutadans i les ciutadanes. Enguany,  
la celebrarem amb un seguit de mesures  
i precaucions adaptades a l’actual 
situació sanitària, que encara no és 
bona, però que a poc a poc es va 
beneficiant de l’efecte protector de  
la vacunació. Les restriccions de les 
llibertats han estat inevitables, però 
correm el risc d’acostumar-nos-hi 
 i la recuperació de totes (les llibertats)  
és clau a l’hora d’afrontar el futur. 

La Festa Major també constitueix un 
motor econòmic i emocional per a la 
ciutadania i per als seus diversos sectors 
d’activitat. Així mateix, proporciona  
una oportunitat al talent emergent  
i al talent de Lleida —pel qual apostem 
fermament—, sobretot en l’àmbit 
musical i el de les arts escèniques. 
Enguany, a més, amb una notable 
presència femenina als escenaris. 

En aquest procés d’adaptació a la 
situació que ens ha tocat de viure, 
 hi sumem la voluntat de combinar la 
tradició amb la innovació, en les festes. 
Per això, d’una banda, hem seguit les 
recomanacions i peticions dels grups  
de cultura popular per a les seues 
actuacions i de l’altra, gaudirem d’un 
escenari personalitzat i únic i d’un  
nou format de pregó de Festa Major,  
per posar dos exemples. 

Volem una Lleida saludable i festiva  
i som a les portes de gaudir-la així 
d’acolorida i vistosa. El cartell d’enguany, 
en homenatge a les imatges i la tipogra-
fia de les festes passades, n’és una 
mostra. Impregneu-vos de música 
i d’espectacles, de llum i de color,  
de cultura i de vida. 

Bona Festa Major,  
lleidatans i lleidatanes!

 

Miquel Pueyo i París 
Paer en cap
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131.gd (Pau Llop i Esteve Padilla) és  
un estudi de disseny gràfic amb oficines  
a Lleida i Barcelona. Des de 2013 disse- 
nyen estratègies visuals per a compa-
nyies locals i internacionals, amb una 
presència important de la tipografia com 
a element central. Fan direcció d’art, 
identitats, projectes editorials, web  
i tipografies; basant-se en un concepte 
fort (formal, teòric, argumental…) que fa 
de fil conductor en el procés de disseny  
i formalització.

Aquesta Festa Major, el cartell evolu- 
ciona i esdevé un sistema gràfic que 
omplirà la ciutat de lletres i colors. 
Històricament s’ha encarregat a artistes, 
pintors, il·lustradors i grafistes, per tal 
que aquests presentin la seva mirada  
i empremta sobre la ciutat i la festa.  
Així doncs, aquest any es proposa 
un treball de recuperació de la memòria 
visual de la Festa Major de Lleida  
i, alhora, es fa representació de la 
diversitat de la comunitat i de les festes 
dins de la festa.

A partir dels elements tipogràfics pre-
sents en els cartells, es fa un seguiment 
dels últims 130 anys, destacant les 
aportacions artístiques prèvies a la 
digitalització. Seguint el fil de les tipo- 
grafies repassem la història i l’evolució  
del disseny gràfic a Lleida.

De la recerca, en sorgeixen un conjunt  
de 12 tipografies extretes i reinterpreta-
des dels cartells compresos entre 1888  
i 1977. Cada suport és únic, i es crea 
mitjançant la mescla i combinació 
d’aquestes lletres i una gamma cromàtica. 
Com podeu veure, el sistema s’adapta  
i crea composicions úniques que s’apli-
quen des de la coberta d’aquest programa, 
fins als elements de comunicació exterior 
com banderoles, cartells i xarxes socials. 

Celebrem la Festa Major amb una 
explosió de colors i tipografies festives 
arreu de la ciutat.
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Aforament limitat, per aquest motiu és 
necessari fer reserva prèvia.

RESERVA D’ENTRADES 

Via online, per a cada acte al web  
www.festeslleida.cat 
Via telefònica al telèfon 973 67 80 57  
(de dimarts a dissabte d’11 h a 13 h i de 
17.30 h a 19.30 h fins a exhaurir localitats. 
Telèfon operatiu a partir del 27 d’abril).
· Les reserves s’obriran el dia 27 d’abril 

a les 17 h i es tancaran el mateix dia 
de celebració de cada esdeveniment  
o fins a exhaurir localitats

· Màxim 5 localitats per reserva.  
Si us plau, reserveu només les 
localitats que utilitzareu.

· Porteu les reserves en pdf o format 
mòbil en els vostres dispositius 
electrònics, estalviareu paper i 
evitareu possibles mitjans de contagi.

· Segons la normativa vigent, totes 
les reserves hauran d’anar associades 
a un nom i un número de telèfon per 
poder tenir un registre d’assistències.

· Per evitar aglomeracions, es permetrà 
l’accés al recinte, de manera esglao-
nada i d’acord amb les instruccions 
del personal autoritzat.

· Es prega puntualitat. Un cop iniciat 
l’espectacle no es garanteix  
la validesa de la reserva.

NORMES D’ACCÉS  
I CONDICIONS COVID

· Per accedir a l’espectacle serà  
obligatori l’ús de mascareta.

· Es recomana neteja de mans amb 
hidrogel abans d’accedir al recinte.

· Si noteu algun dels símptomes  
de la CoViD-19, per seguretat  
quedeu-vos a casa.

· Respecteu les instruccions del 
personal en tot moment. Queda 
reservat el dret d’admissió en cas  
de no complir les indicacions  
del personal.

· Un cop assignat un seient, mireu  
de no moure-us-en per respectar  
la distància física de entre persones.  
Si porteu canalla, expliqueu-los-hi 
també que no es pot circular lliure-
ment per l’espai.

· Com en qualsevol altre acte públic: 
silencieu o apagueu els telèfons 
i dispositius que emetin so, no parleu 
en veu alta.

· No es permès l’accés de menjar ni 
begudes alcohòliques o ensucrades  
en el recinte

RESERVA D’ENTRADES  
I NORMES D’ACCÉS ALS ACTES 
DE LA FESTA MAJOR

 



7

Divendres
7 de maig de 2021

Pregó La M.O.D.A.

19 h  Pl. de Sant Joan 21 h  Camps Elisis. Escenari #festeslleida
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21 h  Camps Elisis. Escenari #festeslleida

Durant la seva breu però intensa trajectò-
ria, La Maravillosa Orquesta del Alcohol 
(La M.O.D.A.) s’ha anat guanyant una 
ferma base de seguidors gràcies a una 
ètica de treball que podria resumir-se  
en: passió, honestedat i carretera.  
A les esquenes, un grapat d’Ep’s, quatre 
discos d’estudi i dos en directe, a més  
de considerables gires, actuacions en  
els principals festivals de l’Estat espanyol 
i presentacions arreu del món. Després de 
més de 140 concerts, tornen amb el seu 
nou disc d’estudi “Ninguna ola”, produït 
per Raül Refree. Un treball autoeditat  
en el qual la banda dibuixa nous horitzons 
musicals sense perdre la identitat que  
els ha dut a fer-se un lloc en el panorama 
de la música estatal dels nous temps.

ENTRADA GENERAL
25€

VENDA D’ENTRADES
www.festeslleida.cat

ENTRADA REDUÏDA
21€ amb el Carnet Jove  
i el Carnet Jove local*

*Per tal d’accedir al 
recinte, caldrà presentar 
l’entrada corresponent 
i el Carnet Jove 
(document acreditatiu).

19 h  Pl. de Sant Joan

Pregó a càrrec de Josep Maria Llop  
i Torné, lleidatà nascut al Pla de l’Aigua  
el 1951. Estudià per arquitecte urbanista  
a la UPC a Barcelona (1974). Treballà  
al Pla General Metropolità (1974-1978) 
i com a director d’Urbanisme de Barce-
lona (1987-1991). Director d’Urbanisme 
de Lleida del 1979 al 2003. Guardonat 
amb el 1r Premi d’Urbanisme de Catalunya 
1999 pel Pla General de Lleida i mereixe-
dor de la Medalla d’Or del Col·legi d’Arqui-
tectes a la promoció de l’Urbanisme de 
l’any 2010. Professor a la UdL i a la UPC  
i també de Màster i de formació, amb el 
Mètode del Pla Base, en diverses universi-
tats de tot el món. Actualment és director 
de la Càtedra UNESCO sobre les Ciutats 
Intermèdies de la Universitat de Lleida.

Espectacle de música en directe en 
indrets poc habituals. Amb la participació 
de Dani Orviz (slammer), Trapetelando 
(dansa aèria), els Músics de Diables del 
Prat (percussionistes), Pernil Salat (grup), 
Saxattack (saxo i electrònica). 
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Dissabte
8 de maig de 2021

Mercat de les idees Vermut electrònic AM+

Natros Sols Maika Makovski

El conte del Marraco El Sidral

Vermut amb Dani Prieto DJ Banda Municipal de Lleida

L’aigua oculta al Turó Homenatge a Jordi Eritja

Aniversaris de Festa Major Lleidart Ensemble

2 Princeses Barbudes Oques Grasses

De 10 h a 20 h  Pl. de Ricard Viñes De 13 h a 16 h Terrassa antic Bar Blasi

13 h Camps Elisis 21 h Camps Elisis. Escenari #festeslleida

11 h Camps Elisis 18 h Pista Poliesportiva Llívia

12 h Pl. de Sant Joan 19 h Pl. de Sant Joan

11 h  Turó de la Seu Vella 16 h Pavelló Municipal Juanjo Garra

11 h Casa dels Gegants 18.30 h  Auditori Municipal Enric Granados

12 h Camps Elisis. Escenari #festeslleida 18.30 h i 19.45 h Camps Elisis. Escenari #festeslleida
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Una mostra doble per celebrar els 80 
anys del Marraco del 1941 i els 70 anys 
del Gegant Moro i la Gegantona, amb 
fotografies i imatges de l’Arxiu Municipal 
i del fons de Manel Torres Tatjé, de qui, 
en una nova col·laboració amb la família 
Torres, anem donant a conèixer el seu 
fons sobre les festes i celebracions  
de la ciutat.

Es podrà veure fins al 30 de maig.

HI COL·LABORA
Arxiu Municipal de Lleida 
i família Torres ©
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De 10 h a 20 h  Pl. de Ricard Viñes

11 h  Turó de la Seu Vella

MÉS INFORMACIÓ 
lleidajove.paeria.cat

PAGAMENT 
recepció de la Seu Vella. 
Preu: 11€ per persona  
(6€ entrada + 5€ visita 
guiada)

HO ORGANITZA 
Joventut 

HI COL·LABORA 
Comerciants Zona Alta

HO ORGANITZA 
Consorci del Turó  
de la Seu Vella 

RESERVES 
al telèfon 973 23 06 53

Mercat de joves artistes i artesans.  
Hi trobareu fotografia, bijuteria, joieria, 
roba, complements, pintura, etc.

“L’aigua oculta al turó” és una passejada 
pel turó on l’aigua serà la gran protago-
nista. Durant el recorregut visitarem  
la Casa de la Volta (Seu Vella), el pati  
i la terrassa del Castell del Rei, els Pous 
de Gel i parlarem de cisternes, dipòsits 
d’aigua, gàrgoles, i fins i tot, de cocodrils. 

GRATUÏT 
Entrada gratuïta  
amb reserva prèvia. 
Aforament limitat

En un petit galliner a l’Horta de la ciutat 
de Lleida, ha nascut el Marraco.
Li espera un llarg viatge amb moltes 
aventures i misteris per descobrir. 
Estigueu atents, que ens explicaran  
com i quan li hem de donar els xumets. 

Sac Espectacles

11 h Camps Elisis

11 h Casa dels Gegants
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GRATUÏT 
Entrada gratuïta  
amb reserva prèvia. 
Aforament limitat

GRATUÏT 
Entrada gratuïta  
amb reserva prèvia. 
Aforament limitat

12 h Camps Elisis. Escenari #festeslleida12 h Pl. de Sant Joan

8.000 anys abans de Crist. Queden  
molt lluny els temps en què l’home era 
caçador-recol·lector i uns nous costums 
comencen a estendre’s per tot el món. 
Tot? No, tot no! Hi ha una petita  
comunitat que es resisteix al progrés  
del neolític i defensa la bona vida del 
paleolític. Un concert per a tota la  
família amb cançons pop plenes d’humor 
tocades amb instruments petits  
i de joguina. Us quedareu de pedra! 
Lletres divertides, imaginatives, plenes 
d’humor i lliures de moralismes. 
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16 h Pavelló Municipal Juanjo Garra

GRATUÏT 
Entrada gratuïta (amb 
reserva prèvia) a www.
entrapolis.com

Trobada de jugadors que van coincidir 
amb el Jordi Eritja, jugador i entrenador 
de voleibol. 

Es jugarà un partit de veterans. 

HO ORGANITZA 
Balàfia Vòlei Lleida 

HI COL·LABORA
Ajuntament de Lleida 

GRATUÏT 
Entrada gratuïta  
amb reserva prèvia. 
Aforament limitat

13 h Camps Elisis

Natros Sols és un col·lectiu d’amants  
de la cultura i de la dècada dels seixanta. 
Escúters, vinils, hammonds i parques 
com a denominador comú d’un grup  
de melòmans de procedències disperses. 
Maletes de discs plenes de soul, rock- 
steady, modernisme aborigen, beat…

Vermut

De 13 h a 16 h Terrassa antic Bar Blasi

Actuació de Loquo & Naio Decler,  
Air Un, Nito i Lluis Ribalta

RESERVES 
Reserva la teva taula  
al 973 22 88 17

HO ORGANITZA 
Bar Blasi

HI COL·LABORA
AM+
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19 h Pl. de Sant Joan

Concert de Festa Major  
amb la Banda Municipal de Lleida

La BML us proposa un recorregut 
musical des de l’inici del rock amb temes 
que van de Chuck Berry, al grup Queen, 
passant pel rock espacial de Pink Floyd, 
el rock dur d’AC/DC i els grups més 
influents en el gènere del rock progres-
siu, com foren Deep Purple i Genesis. 
Ens mourem des del cèltic metal de 
Mägo de Oz, fins als populars Coldplay 
i sempre amb el leitmotiv de la sonoritat 
orquestral impulsada pels The Beatles.

GRATUÏT 
Entrada gratuïta amb 
reserva prèvia. 
Aforament limitat.

18 h Pista Poliesportiva Llívia

Rondant la Seca, la Meca i la Vall d’An-
dorra, els JugaJoglars van recollir tot de 
llegendes, cançons i jocs dels Pirineus i 
més enllà per portar-los de poble en poble… 
Però un maleït malefici els va caure a sobre 
i no podran seguir amb les seves aventures 
si no és que aconsegueixin que nevin 
colors. Potser avui trobaran la solució. 

JugaJoglars

GRATUÏT 
Entrada gratuïta amb 
reserva prèvia. 
Aforament limitat.

18.30 h  Auditori Municipal Enric Granados

El Carnaval dels Animals de Camille 
Saint Säens. (Espectacle familiar)

MÉS INFORMACIÓ 
latemporadalleida.cat 

Animals disfressats d’instruments  
i intèrprets amb sons d’animals! Una 
obra pensada amb sàtira i crítica pel 
compositor, que ens apropa a un món 
únic de fantasia i música.

PREU 
Normal: 12€  
Reduïda: 10€
 
HO ORGANITZA
Auditori Municipal Enric 
Granados 
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18.30 h i 19.45 h Camps Elisis. Escenari #festeslleida

Si amb el seu àlbum “Fans del sol”, Oques 
Grasses varen revolucionar el panorama 
de la música, amb el seu pròxim treball, 
que es publicarà el maig de 2021, revali-
daran la seva poll position en les llistes  
de bandes més escoltades del pop festiu 
actual. El seu èxit absolutament transver-
sal ha convertit els seus temes en himnes 
per a més d’una generació, gràcies a les 
seves lletres que acaricien l’ànima i les 
seves melodies que l’exalten. I no només 
això, amb més de 400 concerts a l’es-
quena per més de 10 països, Oques 
Grasses són inequívocament el grup 
català més internacional del moment.

GRATUÏT 
Entrada gratuïta amb 
reserva prèvia. 
Aforament limitat.

21 h Camps Elisis. Escenari #festeslleida

GRATUÏT 
Entrada gratuïta amb 
reserva prèvia. 
Aforament limitat.

Maika Makovski no és una artista predic-
tible. El seu talent musical, la quantitat 
d’influències que atresora i la urgència  
del seu esperit, en constant recerca, fan 
d’aquesta artista un nom veritablement 
únic en la música actual. S’ha mantingut 
fidel a les seves arrels i ha perseverat 
incansable en la recerca del seu caràcter 
propi, com demostra el seu nou treball, 
“MKMK”, que veurà la llum el proper  
28 de maig; un disc lluminós i sorollós,  
de textures. Un disc nascut per sorpren-
dre i sacsejar l’oient.
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Diumenge
9 de maig de 2021

Motocròs

Orquestra Maravella

Ginestà

L’aigua oculta al Turó

Maria Arnal i Marcel BagésSextet de cobla

Tirada de precisió

Brian CaffreyEl conte del Marraco

Reggae per xics

9 h Circuit Municipal de Lleida

19 h Pl. de Sant Joan

13.30 h Camps Elisis. Escenari #festeslleida

11 h Turó de la Seu Vella

21 h Camps Elisis. Escenari #festeslleida12 h Pl. de Sant Joan

9.30 h i 12 h Crta. Nacional II, Km.463

19 h  Camps Elisis Escenari #festeslleida11 h Camps Elisis

12 h Camps Elisis. Escenari #festeslleida
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9 h Circuit Municipal de Lleida 11 h Turó de la Seu Vella

PAGAMENT 
recepció de la Seu Vella. 
Preu: 11€ per persona  
(6€ entrada + 5€ visita 
guiada)

HO ORGANITZA 
Motoclub Segre 

HI COL·LABORA 
Ajuntament de Lleida

HO ORGANITZA 
Club Tir Olímpic Lleida

HO ORGANITZA 
Consorci del Turó  
de la Seu Vella 

RESERVES 
al telèfon 973 23 06 53

Ciutat de Lleida 

Prova que puntua per al Trofeu Moto 
Club Segre i Provincial Ara Lleida. 
Compta amb la participació d’uns  
100 pilots.

30 trets en dues sèries de 15, cadascuna 
en 15 minuts cada sèrie, sobre un blanc 
de precisió 50x50 situat a 25m.

Festa Major 2021

9.30 h i 12 h Crta. Nacional II, Km.463

GRATUÏT 
Entrada gratuïta amb 
reserva prèvia: mcsegre@
mcsegre.org

GRATUÏT 
Entrada gratuïta amb 
reserva prèvia: 
clubtirlleida@hotmail.com

GRATUÏT 
Entrada gratuïta  
amb reserva prèvia. 
Aforament limitat

En un petit galliner a l’Horta de la ciutat 
de Lleida, ha nascut el Marraco.
Li espera un llarg viatge amb moltes 
aventures i misteris per descobrir. 
Estigueu atents, que ens explicaran  
com i quan li hem de donar els xumets. 

Sac Espectacles

11 h Camps Elisis

“L’aigua oculta al turó” és una passejada 
pel turó on l’aigua serà la gran protago-
nista. Durant el recorregut visitarem  
la Casa de la Volta (Seu Vella), el pati  
i la terrassa del Castell del Rei, els Pous 
de Gel i parlarem de cisternes, dipòsits 
d’aigua, gàrgoles i, fins i tot, de cocodrils. 
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GRATUÏT 
Entrada gratuïta  
amb reserva prèvia. 
Aforament limitat

12 h Pl. de Sant Joan

Música de Cobla amb format de cambra. 
Concert fresc, divertit i variat amb 
música tradicional catalana, sardanes, 
música de pel·lícula i balls tradicionals.

Tible i tenora: Joan Farreny Calafell
Tenora: Joan Farreny Seguí
Trompeta: Jaume Torné
Fiscorn: Òscar Barqué
Guitarra: Miquel Hortigüela
Violoncel: Xavier Roi.

Concert de sardanes  
i música per a cobla 

12 h Camps Elisis. Escenari #festeslleida

The Penguins

Amb “Ballant damunt la lluna”, The Pen- 
guins / Reggae per Xics enceten una nova 
aventura, que amb el combustible dels 
ritmes jamaicans farà viatjar el públic més 
enllà de les estrelles. Continuen arranjant 
cançons del repertori tradicional infantil i, 
per primera vegada, també hi incorporen 
composicions pròpies. 

Reggae per a Xics va néixer fa 6 anys de 
la mà de The Penguins, una banda de 10 
músics on humor, música i pedagogia es 
donen la mà per a fer que un concert de 
Reggae per Xics esdevingui una experi-
ència inoblidable per a totes les edats. 

GRATUÏT 
Entrada gratuïta  
amb reserva prèvia. 
Aforament limitat
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La Maravella és la raó suprema d’unes 
vides dedicades a la música amb amor,  
i avui dia, tothom sap que la superació 
constant que ha distingit des de sempre el 
treball de l’orquestra ha estat conseqüèn-
cia d’una línia inesborrable de creativitat.

La màxima invariable és la professionali-
tat absoluta i l’esperit perfeccionista  
com a garantia d’una solvència musical  
i d’un respecte a un públic fidel, ja que  
el prestigi artístic està per sobre de tot.

Concert de Festa Major

19 h Pl. de Sant Joan

GRATUÏT 
Entrada gratuïta  
amb reserva prèvia. 
Aforament limitat

Encapçalada per la Júlia i el Pau Serra-
solsas, dos germans que narren la 
quotidianitat i els seus ideals mitjançant 
la música pop, la cançó protesta i el folk 
català. A finals de 2019 es va publicar  
el seu segon treball, guanyador del Premi 
Enderrock per votació popular al Millor 
disc de cançó d’autor. Musicalment s’han 
endinsat de ple en els beats i els loops 
electrònics buscant un so contemporani 
però mantenint l’essència pop-folk.

GRATUÏT 
Entrada gratuïta  
amb reserva prèvia. 
Aforament limitat

13.30 h Camps Elisis. Escenari #festeslleida
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GRATUÏT 
Entrada gratuïta  
amb reserva prèvia. 
Aforament limitat

19 h  Camps Elisis Escenari #festeslleida

El músic i compositor dublinès Brian 
Caffrey, establert des de fa anys a les 
Garrigues, torna a l’escena per presentar 
el seu nou àlbum “Room to Fly”, el seu 
sisè àlbum com a solista que ha enregis-
trat, artesanalment, en el seu propi 
estudi. Cançons amb una base acústica, 
decorades amb teclats i loops de bateria 
i emmarcades amb la seva veu. Un 
àlbum intens, molt personal, fresc  
i original. 

21 h Camps Elisis. Escenari #festeslleida

“Clamor” és el nou treball d’aquest  
duet que qualla en directe la tremenda 
intensitat emocional del que, abans  
que un disc, és un miracle.

Des d’un títol que converteix el que 
antany fou el toc de campana de dol 
col·lectiu en majúscula voluntat coral, 
redimensiona el concepte de tradició  
i l’introdueix definitivament en el demà. 
Cants de balena, ones de ràdio i bels  
de cabres, un gresol de referències 
literàries i filosòfiques; fent de les 
guitarres, atmosferes; de l’electrònica, 
matèria orgànica i de la copla,  
un arravatament. 

ENTRADA GENERAL
18€

VENDA D’ENTRADES
www.festeslleida.cat

ENTRADA REDUÏDA
15€ amb el Carnet Jove  
i el Carnet Jove local*

*Per tal d’accedir al 
recinte, caldrà presentar 
l’entrada corresponent 
i el Carnet Jove 
(document acreditatiu).
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Dilluns
10 de maig de 2021

La Vigília

Puffy & Didí

La Familia Torelli

Àngel Andreu

Koko Jean & The Tonics 
Feat. Dani Nel·lo

Los Mambo Jambo

JAM

Zoo

Lauzeta

Pregó de St. Anastasi

11 h Camps Elisis

19 h Camps Elisis. Escenari #festeslleida

12 h Pl. de Sant Joan

22.30 h Camps Elisis. Escenari #festeslleida

13 h Camps Elisis

12 h Camps Elisis

20.30 h Camps Elisis. Escenari #festeslleida

13 h Pl. de Sant Joan

19 h Pl. de Sant Joan
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11 h Camps Elisis 12 h Camps Elisis

Avui… Pollastre Le petit Théatre ambulant

Dos pallassos ens volen fer una classe 
magistral de cuina, ens presentaran els 
productes? El menú? El plat estrella? 
Una sèrie sense fi d’oblits i altres situaci-
ons que no sabem si resoldran.

Amb enginy màgic cada cop que superen 
la dificultat o l’inconvenient ho celebren 
efusivament… Tant que l’efusió i la cuina 
es fonen en rialles, màgia i el plat estrella 
del menú POLLASTRE!

Un espai teatral itinerant que està en 
moviment i realitza petites parades per 
poder apropar a tothom alguns dels 
millors números de la companyia JAM. 
Números curts que venen de les arts  
de carrer i del clown clàssic. A través de 
l’humor gestual i de la poesia, JAM ens 
endinsa en el seu singular univers, que 
gira entorn de la imaginació, el riure  
i les emocions. 

GRATUÏT 
Entrada gratuïta  
amb reserva prèvia. 
Aforament limitat

GRATUÏT 
Entrada gratuïta  
amb reserva prèvia. 
Aforament limitat
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GRATUÏT 
Entrada gratuïta  
amb reserva prèvia. 
Aforament limitat

13 h Pl. de Sant Joan

Lauzeta neix de l’amor per la música folk 
i es desplega des de la tradició catalana  
i celta a les diferents cultures que ens 
envolten, fent de cada concert un viatge 
per les tradicions i una festa com les que 
es feien abans: violí, guitarra, dues veus 
i molta música. 

Lauzeta vol dir alosa en occità, la llengua 
dels trobadors i les trobairitz. Joan Baró 
 i Nuria García… o Lauzeta, per als amics.

Amb tres discs editats sota el pseudònim 
“Àngel Ot” i després d’una etapa d’inacti-
vitat, presenta en format solista els discs 
Focs Pàl·lids/Auto de fe, inclosos en un 
únic CD de sonoritats predominantment 
acústiques, però amb espurnes d’electri-
citat, samplers de percussió, loops  
i arranjaments midi. 

A partir de conceptes com la vida, la 
mort, les il·lusions de la vida i la reflexió 
existencial, la temàtica literària fluctua 
entre els dos discs i constitueix una 
unitat orgànica.

12 h Pl. de Sant Joan

GRATUÏT 
Entrada gratuïta  
amb reserva prèvia. 
Aforament limitat
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13 h Camps Elisis

Per celebrar el seu desè aniversari, Los 
Mambo Jambo es miren al mirall, revisen 
els diaris de bitàcola i decideixen explo-
rar el seu propi material. Sota aquesta 
nova mirada, Los Mambo Jambo 
presenten un set dissenyat per gaudir, 
on mostren la cara més crua i essencial 
de la banda. Mirant cap enrere i alhora 
cap endavant, es recullen perles del 
directe, tant temes propis com versions,  
i es mesclen amb noves composicions.

GRATUÏT 
Entrada gratuïta  
amb reserva prèvia. 
Aforament limitat
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Ska Soul, amb tocs de funk, reggae  
i jazz, el seu directe és una injecció 
d’energia festiva que no deixa indiferent 
a ningú. Amb més d’una vintena d’anys 
als escenaris, és una de les bandes de 
música negra més veteranes de la 
península. Ha recorregut pobles i ciutats, 
tocant en festes majors i celebracions, 
sales de renom i en festivals com el 
Rototom d’Itàlia, on van resultar guanya-
dors de l’European Reggae Contest. 
Acaben de treure el seu cinquè àlbum 
99, un LP de temes propis amb alguna 
revisió de clàssics passats pel seu filtre. 

19 h Camps Elisis. Escenari #festeslleida

GRATUÏT 
Entrada gratuïta  
amb reserva prèvia. 
Aforament limitat

19 h Pl. de Sant Joan

Des de la Seu Vella, Tronada que 
anuncia la diada de Sant Anastasi,  
a càrrec de la Pirotècnia Catalana.
 
Tot seguit, els Heralds i els Signífers, 
amb el Penó; les Trampes i el Pregoner 
amb el ban criden a la Festa, tots 
acompanyats pels Ministrers de Lleida.

Un cop llegit el Pregó, els grups  
del Seguici oferiran la seva actuació.  
Hi prendran part el Ball de Bastons,  
la Moixiganga, el Ball de Cavallets,  
els Capgrossos i els Gegants, acompa-
nyats musicalment pels músics del Ball 
de Bastons, els Ganxets, els Vinardells, 
els Ministrers de Lleida i els Carreter.

Durant el Pregó es commemoraran els 
aniversaris de l’estrena del Marraco de 
l’any 1941, i l’arribada de la Gegantona, 
el 9 de maig de 1951 i del Gegant Moro, 
el 10 de maig de 1951.

GRATUÏT 
Entrada gratuïta  
amb reserva prèvia. 
Aforament limitat
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22.30 h Camps Elisis. Escenari #festeslleida

Miss Koko-Jean, l’admirada i descarada 
cantant de soul reconeguda pels 10 anys 
de carrera amb el seu anterior grup  
de rhythm and soul The Excitements, 
torna amb nova munició, The Tonics!
 
Tot i que les comparacions siguin 
inevitables, el primer que es nota en la 
seva nova aventura és un enfocament 
més espontani en les seves cançons, tot 
i mantenir la cruesa de la música negra 
que tant ens agrada. És soul? Rhythm 
and blues? Rock’n’roll? Ho és tot!

GRATUÏT 
Entrada gratuïta  
amb reserva prèvia. 
Aforament limitat

GRATUÏT 
Entrada gratuïta  
amb reserva prèvia. 
Aforament limitat

“Llepolies” és el nom del tercer disc 
d’estudi de la banda valenciana, ZOO.
Quatre anys després del llançament del 
seu darrer treball, tornen amb aquest 
nou àlbum amb el qual s’aferma el seu 
particular estil musical, basat en la 
mescla del rap i la música electrònica.

ZOO, que s’ha convertit en tot un 
referent de la música moderna a Europa, 
presenta dotze noves cançons amb 
lletres carregades de resposta social i 
excel·lent maduresa poètica. Una mescla 
de rap i beats electrònics, acompanyats 
de melòdiques guitarres i treballades 
línies de vents.

20.30 h Camps Elisis. Escenari #festeslleida
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Dimarts  
11 de maig de 2021

Sant Anastasi

Matinades

deParranda

Seu Vella - Castell del Rei

Ballada de St. Anastasi

Festa i fusta

Joan Garriga 
i El Mariatxi Galàctic

Portes obertes

MonDJ

El conte del Marraco

Havaneres

Ofici solemne

Cariño

Castell de focs

8 h Pels carrers de la ciutat

12 h Camps Elisis

10 h i 15 h  Turó de la Seu Vella

12.30 h Pl. de Sant Joan

11 a 14 h i de 17 a 20 h  Camps Elisis

19 h Camps Elisis. Escenari #festeslleida

De 10 h a 13 h i de 16 h a 20 h Arborètum 

12.30 h Camps Elisis. Escenari #festeslleida 

11 h Camps Elisis

19 h Pl. de Sant Joan

11 h Catedral Nova 

20.30 h Camps Elisis. Escenari #festeslleida

22 h  Llengua de Serp. Turó de la Seu Vella
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8 h Pels carrers de la ciutat

De 10 h a 13 h i de 16 h a 20 h Arborètum 

La música de les gralles ens desperta  
el dia de Sant Anastasi.

Jornada de portes obertes a l’Arboretum 
-Jardí Botànic.

HO ORGANITZA 
Arborètum. Jardí Botànic  
c/Enric Farreny, núm. 49

RESERVES 
arboretum.parcteclleida.
es

10 h i 15 h  Turó de la Seu Vella

Entrada gratuïta a la Seu Vella i al Castell 
del Rei amb motiu de la Festa Major.  
Hi haurà visites guiades a les 11.00 h  
en català i a les 13.00 h en castellà.

PAGAMENT 
Preu de les visites 
guiades: 5€

HO ORGANITZA 
Consorci del Turó  
de la Seu Vella 

RESERVES 
Amb reserva prèvia  
al 973 23 06 53

GRATUÏT 
Entrada gratuïta  
amb reserva prèvia. 
Aforament limitat

En un petit galliner a l’Horta de la ciutat 
de Lleida, ha nascut el Marraco.
Li espera un llarg viatge amb moltes 
aventures i misteris per descobrir. 
Estigueu atents, que ens explicaran  
com i quan li hem de donar els xumets. 

Sac Espectacles

11 h Camps Elisis
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Ofici solemne en honor a Sant Anastasi 
presidit pel bisbe de la Diòcesi, monse-
nyor Salvador Giménez, concelebrat pel 
degà i capítol catedral i rectors de la 
ciutat, amb l’assistència del Paer en cap, 
la Corporació Municipal i les primeres 
autoritats. 

Tot seguit tindrà lloc una ofrena simbò-
lica en honor a Sant Anastasi a l’interior 
de la Catedral.

11 h Catedral Nova 

RESERVES 
Per accedir a l’ofrena 
consulteu la informació  
a www.festeslleida.cat 

Després d’una temporada treballant al 
nostre petit taller surt a la llum la nova 
proposta de jocs familiars. 

Amb l’esperit de Festa i Fusta d’intentar 
que diferents generacions d’una mateixa 
família puguin jugar plegats amb els 
nostres jocs. Jocs molt intuïtius i diver-
tits, on poder passar una bona estona 
jugant, investigant i descobrint jocs nous. 
Som-hi i a divertir-se una estoneta!

11 a 14 h i de 17 a 20 h  Camps Elisis

Jocs de fusta familiars

GRATUÏT 
Entrada gratuïta.
Aforament limitat
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12.30 h Camps Elisis. Escenari #festeslleida 

Vermut

Més de vint anys darrera de les cabines 
avalen la carrera de MonDJ. Artista 
autodidacta, ha passat per diversos 
estils de música electrònica adaptant-se 
a les tendències del moment. 

Ha punxat en les sales més importants 
de l’Estat espanyol i s’ha convertit en un 
referent del seu estil. Sessions carrega-
des d’energia i dinamisme.

GRATUÏT 
Entrada gratuïta  
amb reserva prèvia. 
Aforament limitat

GRATUÏT 
Entrada gratuïta  
amb reserva prèvia. 
Aforament limitat

Alegria, que és Festa Major! I els  
deParranda venim amb un taulell on hi 
guardem tot d’actes típics que es fan  
en dies de Festa Gran, adaptat als dies 
que estem vivint. 

Amb moltes ganes que participeu sense 
parar, us explicarem contes, farem 
màgia, seguirem el pregó, farem el Sant 
Ofici, cantarem havaneres, jugarem 
solters contra casats i fins i tot ballarem 
amb la nostra discoteca fins que surti  
el sol… i tot des de la cadira!

Taulell de Festa Major

12 h Camps Elisis
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19 h Pl. de Sant Joan

Cantada d’Havaneres  
amb Arrels de la Terraferma i Boira

Dos grups de terra endins, un clàssic de 
luxe per a la cantada d’havaneres de la 
Festa Major. 

Arrels de la Terra Ferma, fundat a finals 
del 1993, continua amb la voluntat inicial 
de mantenir la flama del cant de taverna 
a la nostra Terra Ferma i dur-la arreu, 
amb empenta i positivisme, compartint 
el goig de cantar i fer cantar de dTOT-
1nAMICa i unamicamés, tal com es 
titulen els seus darrers enregistraments.

El Grup Boira, creat el 1998 i apadrinat 
per José Luis Ortega Monasterio,  
és especialment conegut a les nostres 
contrades. En el seu repertori opta  
preferentment per les composicions  
més actuals, sense oblidar, però les 
havaneres més tradicionals i conegudes.

GRATUÏT 
Entrada gratuïta  
amb reserva prèvia. 
Aforament limitat

12.30 h Pl. de Sant Joan

Tot i que enguany la plaça Sant Joan  
no s’omplirà de flors en ofrena al nostre 
patró, els elements del Seguici i altres 
entitats de la ciutat participen en 
aquesta passada de lluïment. Al fons, 
Sant Joan, l’església que custodia 
la imatge de Sant Anastasi.

Diferents grups i comparses executaran 
els balls i s’adaptaran d’aquesta manera 
l’entrada a plaça i l’ofrena, a la situació 
sanitària actual. Amb la participació del 
Ball de Diables, l’Àliga, el Ball de Bastons, 
la Moixiganga, el Ball de Moros i Cristi-
ans, el Ball de Cavallets, els Capgrossos 
i els Gegants, acompanyats musicalment 
per: Timbalers del Ball de Diables, Gralles  
i Puputs, els músics del Ball de Bastons, 
els Ganxets, Cobla Tres Quartans 
Bufalodre, els Vinardells, els Ministrers  
i els Carreter.

GRATUÏT 
Entrada gratuïta  
amb reserva prèvia. 
Aforament limitat
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Cariño són Paola, María i Alicia,  
candidates a convertir-se en una de les 
grans bandes dels darrers anys. 

Si amb el seu primer llarga durada van 
aconseguir una excel·lent de crítica de 
públic i promotors, amb el seu nou EP X 
“Si me dejas en visto” arriba el seu 
particular “Grandes éxitos”, amb tres 
singles que s’inclouen en aquesta 
Santíssima Trinitat del nou pop indepen-
dent. Pop i música contemporània, amb 
lletres profundes i tornades que atrapen. 
CARIÑO són AMOR.

20.30 h Camps Elisis. Escenari #festeslleida

GRATUÏT 
Entrada gratuïta  
amb reserva prèvia. 
Aforament limitat

19 h Camps Elisis. Escenari #festeslleida

Fundador de Dusminguet i ànima  
de La Troba Kung-Fú, Joan Garriga és  
una figura clau per entendre l’evolució  
de la música popular feta a Catalunya.  
Debuta en solitari amb un àlbum  
que apunta a clàssic instantani. 

“El ball i el plany” (2020) és un viatge 
apassionant per tots els mons que caben 
en l’acordió de Joan Garriga: el Mediter-
rani de l’havanera i el raï, el Carib llatí,  
la Jamaica del reggae i el dub, i el nord 
de Mèxic que inspira la seva nova 
formació. El veritable hereu de Gato 
Pérez es consagra a l’Olimp de la fusió 
sense confusió.

GRATUÏT 
Entrada gratuïta  
amb reserva prèvia. 
Aforament limitat
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Castell de Focs de fi de Festa a càrrec  
de la Pirotècnia Catalana

Enguany acabem al Festa Major amb  
el Castell de Focs a càrrec de la Pirotèc-
nia Catalana, de Vimbodí. La passió per 
l’art del foc defineix l’equip de Pirotècnia 
Catalana passió per l’art pirotècnic  
i la voluntat d’oferir-nos, per aquest final  
de la Festa Major, un gran castell de focs 
en el marc de la Seu Vella.

22 h  Llengua de Serp. Turó de la Seu Vella
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La ciudad  
es tu casa.
Ilnet te ayuda  
a cuidarla.
Ilnet es limpieza,   
responsabilidad   
y sostenibilidad.



37

La ciudad  
es tu casa.
Ilnet te ayuda  
a cuidarla.
Ilnet es limpieza,   
responsabilidad   
y sostenibilidad.
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C. JAUME II ,  9  -   LLEIDA
TEL.  973 200 196
www.b-biosca.cat
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Més per a veure  
i visitar
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Tots els dies de Festa Major

GRATUÏT 
Entrada gratuïta  
amb reserva prèvia. 
Aforament limitat

Recreació de les Noces Reials de Ramon 
Berenguer IV i Peronella d’Aragó.

El seu origen es podria datar en la 
representació festiva d’un combat entre 
moros i cristians que va acompanyar 
 la celebració, a Lleida, del casament 
del Comte Ramon Berenguer IV de 
Barcelona amb Peronella, princesa 
d’Aragó i filla del Rei Ramir “el monjo”. 

L’agost de 1150 tingué lloc a Lleida  
un fet singular amb gran transcendència 
històrica: l’enllaç matrimonial entre el 
comte Ramon Berenguer IV i la princesa 
Peronella d’Aragó.

Festa de Moros i Cristians

Diumenge 16 - 18 h Nau central de la Seu Vella

MÉS INFORMACIÓ 
miclleida.org 

Dimarts 4, dimecres 5 i dijous 6 de maig

El Carrilet de la Festa Major visitarà les 
escoles bressol municipals.

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

CENTRE D’ART LA PANERA
Pl. de la Panera, núm. 2
Tel. 973 262 185
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 

“David Betsué. Pastoral”
A cura de Marc Navarro
Fins al 6 de maig
“David Betsué.  
Abril que fas florir les roses”
MiniPanera
 
“Caniche. L’Almud de cadascú”
A cura d’Anna Roigé
Centre de documentació

“Llum artificial”
A cura d’Alexandra Laudo
Exposició en línia
 
“Lara Almarcegui. Graves”
A cura de Cèlia del Diego

12 de maig 
“Trobades amb artistes matins  
a la Panera 2020- 2021. Joan Pallé”
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CENTRE D’INTERPRETACIÓ  
DE LA MITJANA
Exposició permanent del Parc  
de la Mitjana
“Mirades del Riu”, fotografies festes a 
l’aigua i des de l’aigua, d’Ignasi Arqué

MUSEU D’ART JAUME MORERA
C. Major, núm. 31 
Edifici Casino, 1a planta
Tel.973 700 419
De dimarts a dissabte,  
d’11 h a 14 h i 17 h a 20 h
Diumenges i festius, d’11 h a 14 h
Dilluns tancat 

“Carles Porta. La casa infinita”
A cura de Jordi Antas
Fins al 30 de maig de 2021

“Inventari general”
Col·lecció del Museu d’Art Jaume Morera
A cura de Jesús Navarro

MUSEU DE L’AIGUA 
Av. de Miquel Batllori, núm. 52
De dimarts a divendres d’11 h a 14 h  
i dissabtes de 17 h a 20 h

Campament de la Canadenca
Antic recinte dels treballadors de la 
companyia hidroelèctrica La Canadenca, 
que acull les exposicions: “La força de 
l’aigua” i “Aigües del món”

“La vaga de la Canadenca”
Mostra commemorativa dels 100 anys de 
la vaga que va suposar la jornada laboral 
de 8 hores

Dipòsit del Pla de l’Aigua 
Antic dipòsit d’aigua potable de la ciutat, 
construït a finals del segle XVIII.  
Dissabtes, diumenges i festius  
d’11 h a 14 h

MUSEU DE L’AUTOMOCIÓ 
RODA RODA
C. Santa Cecília, núm. 22  
(davant dels Camps Elisis)
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

MUSEU DE LLEIDA
C. Sant Crist, núm.1
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
Exposició temporal: “Les guerres a 
Catalunya entre 1635 i 1714”

TURÓ DE LA SEU VELLA
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

TURISME DE LLEIDA
C. Major, núm. 31 bis 
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

CAFÈ DEL TEATRE
C. Roca Labrador, núm. 2 bis
Obert de dimarts a diumenge partir  
de les 19 h

GALERIA ESPAI CAVALLERS 31-33
C. Cavallers, núm. 31-33
De dimarts a divendres de 17 h a 20.30 h 
Dissabte de 11.30 h a 13.30 h
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NEW
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TE

plantaproject.com

IG  FB  TW 

@plantaproject
New Store

plantaproject.com/store

REOBRIM AL PÚBLIC
PRÒXIMAMENT
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residencial · ciutat Jardí

3

V

www.jvgi.euTodos los derechos reservados. 
No está permitida la reproducción total o parcial.

L O G O

B l a n c o

F A N C Y  N E A T  P R O M O T I O N S
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MARQUES EXCLUSIVES
*Descompte exclusiu per a socis del Club Juguettos.

pots  fer-te soci de manera ràpida i gratuïta a la botiga.

10
D E S C O M P T E

%
EN TOTES LES NOSTRES

c/ Magdalena, 28 973 98 33 25 Lleida

2

us desitja
Bona Festa Major !
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COMERCIALITZAPROMOU

Pensem casa teva a

Asium Lleida

973 930 136 aelca.esI

OFICINA DE VENDA
Av. Miquel Batllori entre Albarés

i Av. President Josep Irla

* Solicita información de las condiciones de la promoción. IVA no incluido en el precio publicado. El precio de las viviendas incluye 1 plaza de garaje y trastero. Superficies aproximadas. La información 
y las imágenes publicadas son meramente ilustrativas por lo que no tienen carácter contractual y se encuentran sujetas a modificaciones por exigencias técnicas, jurídicas o comerciales de la 
promoción. En caso de contradicción entre la información (precio, condiciones,…) de la página web con la recogida en los documentos contractuales entregados al cliente, prevalecerán siempre 
éstos últimos. Toda la información y entrega de la documentación de acuerdo con lo establecido en el R.D.515/1989 será facilitado al cliente en C/ Mallorca, 214, Esc. A, 4-1. 08008 Barcelona.

Habitatges de 3 i 4 dormitoris

137.000€ + IVA
amb plaça de garatge i traster.

des de*

GastrotecaPiscina Personalizació
d’habitatges

Zona
enjardinada
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El programa de les festes pot patir 
alguna modificació a darrera hora
Els canvis es comunicaran a la ciutada-
nia a través dels canals municipals: 
webs, xarxes socials i als mitjans  
de comunicació.

INFORMACIÓ DE LA FESTA MAJOR

Web de Festes
www.festeslleida.cat 
www.paeria.cat/festes

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

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

MOBILITAT

Amb motiu de la Festa Major, es poden 
veure afectades les freqüències de pas 
dels autobusos.
Els dies de Festa Major s’ampliarà l’horari 
de la línia L2 Ronda-Hospitals fins l’hora de 
finalització dels concerts als Camps Elisis. 
Les dues parades més properes són 
Camps Elisis a l’av. les Garrigues i 
l’especial amb motiu de la Festa Major  
a l’av. Victoriano Muñoz al costat  
del Pont Príncep de Viana.

Informació dels actes a través del 010
Disponible de les 06 h a les 00 h,  
de dilluns a divendres
Pot trucar al Servei de Centraleta,  
tel. 973 700 300 (horari d’oficina)
Número de telèfon que cal marcar: Des 
de Lleida 010, des de fora del municipi: 
973 271 010, des de l’estranger: 
 +0034 973 271 010
Cost de la trucada: 010 (gratuït),  
973 271 010 (preu equivalent a la resta 
de trucades a línies de la ciutat de Lleida)

Els programes
Es podran trobar a la Regidoria de Ciutat 
i Cultura, Oficina de Turisme, Oficina 
Municipal d’Atenció al Ciutadà i Palau  
de la Paeria.

Accessibilitat i atenció vers la discapacitat
La Festa Major en honor a Sant Anas-
tasi és per a tothom. Els espais festius 
són accessibles per a persones amb 
mobilitat reduïda.

L’organització
L’organització de la Festa Major agraeix 
totes les aportacions, patrocinis i 
col·laboracions d’empreses, particulars, 
establiments comercials, clubs i entitats 
de la ciutat que fan possible la realització 
de la festa. A més, dona les gràcies a 
totes i tots aquells que han participat 
desinteressadament en l’organització  
i que han ajudat de forma decisiva per  
tal de dur a terme les diferents activitats 
programades.

NOTES 
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*Mostrant aquest anunci rep un obsequi: classe gratuïta + 50% dte. matrícula

Tel. 621 25 21 15 - lleida@yogaone.es | c/Vallcalent 67, Lleida 
www.yogaone.es/yogaone-lleida

El teu espai de (des)connexió
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Festa Major

L’equip de Clínica Mi 
NovAliança us desitja 
una bona

En aquesta celebració,  
més seny que mai

973 23 29 43 
www.minovaliança.com

Av. Prat de la Riba, 79-81. Lleida
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Un nou concepte 
d’autoescola

PACK TEÒRICA  
+ 10 PRÀCTIQUES

424€

c. Balmes 20-22, 25006 Lleida

www.hoyvoylleida.com   |   tel. 97 352 60 39   |   lleida@hoyvoy.com

Amb el nostre mètode 
SI NO APROVES,
NO PAGUES ;)
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www.teixido.net
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www.teixido.net
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Patrocinadors oficials  
de les Festes de Lleida

Patrocinador especial

Patrocinadors superiors

Patrocinadors distingits

Gestió de Patrocinadors de les Festes de Lleida ESPAIS PUBLICITARIS Tel. 649 68 63 99


