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D’AQUÍ I D’ALLÀ

300 persones caminen
contra el càncer a Rosselló

:a Ĩa ŵés d͛Ƶna setŵana ƋƵe
tota Ƶropa es Ĩeia ressž de
la roda de preŵsa d͛Andrés
/niesta en la ƋƵal va coŵƵnicar ƋƵe a Įnal de teŵporada deixava de ser ũƵŐador
del arĕa. Andrés Śa estat Ƶn
dels pocs ũƵŐadors ƋƵe Śa estat aplaƵdit en ƋƵasi tots els
caŵps d͛spanǇa i Ƶropa.
^orƟt de la Dasia͕ Śa estat Ƶn
exeŵple de ũƵŐador d͛eƋƵip͕
de capacitat d͛esĨorĕ͕ sacriĮci
i esperit de sƵperaciſ davant
les adversitats. ^eŵpre aŵď
els valors per davant i aŵď
Ƶna ŚƵŵilitat a enveũar per
ŵolts. oŵ passa en ŵoltes
ocasions͕ ara ŵolta Őent del
ŵſn del ĨƵtďol s͛adona de
tot el ƋƵe Śa donat aƋƵest

ĨƵtďolista a aƋƵest esport͕ i
ƋƵe ŵai Śa acaďat de tenir
els reconeixeŵents ƋƵe es
ŵereixia. daŵďé és Ƶna pena
ƋƵe el ĨƵtƵr capită del arĕa͕ Dessi͕ no Śi Ĩos el dia de
l͛adéƵ d͛Ƶn ũƵŐador exeŵplar͕
coŵ /niesta͕ siŵpleŵent perƋƵè no es el protaŐonista͕ excƵsant-se aŵď coŵproŵisos͕
sense ser la priŵera veŐada
ƋƵe Śo Ĩa. dinc l͛esperanĕa
ƋƵe Dessi i ^Ƶăreǌ alŐƵn dia
se n͛adonin de tot el ƋƵe els
Śa donat aƋƵest ũƵŐador͕ ƋƵe
els Śa Ĩets Őrans a ells. Andrés
/niesta Śa estat Ƶn exeŵple
a seŐƵir per ŵolts ĨƵtƵrs ũƵŐadors i ũƵŐadores͕ tant en
talent ĨƵtďolşsƟc coŵ a transŵissor de valors. l aŵants
del l͛esport el troďareŵ a
Ĩaltar͕ encara ƋƵe conƟnƵară
sent Ƶn exeŵple a seŐƵir.

Josep Maria Pons
Promotor del
‘No Surrender’

>a seŐona ediciſ del ĨesƟval͕ ƋƵe va
ser presentat aŚir i ƋƵe Ɵndră lloc
els dies Ϯϵ i 30 de ũƵnǇ a Vilanova
de ellpƵiŐ͕ Ɵndră Ƶn espai inĨanƟl
i presència internacional.

Andrea Levy
Vicesecretària de
Programes del PP

>a diriŐent del WW insisteix en
l͛adoctrinaŵent a les escoles i no
se li Śa acƵdit res ŵés ƋƵe proposar Ƶna ďƷsƟa anžniŵa per denƵnciar aƋƵest sƵposats casos.
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M

és de 300 veïns i veïnes
de la localitat de Rossellſ van ƉaƌƟciƉaƌ aƋƵest
Ɖassat diƵŵenŐe͕ dia ϲ de ŵaiŐ͕
a la caŵinada oƌŐanitǌada Ɖeƌ al
ia de la Daƌe͘ ls ƉaƌƟciƉants͕
tots ďen ƉƌeƉaƌats i aŵď ŵoltes
Őanes de ŐaƵdiƌ d͛Ƶn diƵŵenŐe
d͛esƉoƌt i ŵostƌaƌ-se alŚoƌa solidaƌis͕ van Ɖodeƌ escolliƌ entƌe dos
ciƌcƵits de diĨeƌent diĮcƵltat ƉƌeƉaƌats Ɖeƌ l͛oƌŐanitǌaciſ͕ de tƌes i
de set ƋƵilžŵetƌes͘

V

al a diƌ ƋƵe tots els dineƌs
recaptats en les donacions
i en l͛esŵorǌar popƵlar ƋƵe
va tenir lloc dƵrant la caŵinada es
desƟnaran a l͛Associaciſ spanǇola contra el ăncer de >leida͘
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DIMECRES 9 DE MAIG

DIJOUS 10 DE MAIG

17 h. Sala polivalent de la Llotja
Xema “Monòlegs i Magiolecs” i Ball
de la Gent Gran amb l’orquestra
QUARTZ

18 h. Plaça Sant Joan
Dansa i acròbacia / Club Inef

20.15 h. Plaça Paeria
Ballada de Sardanes amb la Cobla
Municipal de Lleida
20.30 h.
Auditori municipal Enric Granados
JORGE DREXLER
“Salvavidas de hielo”

Magistrat del
Tribunal Suprem

Ƶrant la convocatžria de la
preŵsa a la canera ŵƵnicipal per
conğiǆer de priŵera ŵă les noves
instalͼlacions de la aparrella͕ els
periodistes van ser aŵaďleŵent
condƵïts a la ǌona nova͕ per tal
de ŵostrar els treďalls realitǌats i
les noves Őăďies aŵď les eǆplicacions adients͘ >a resta d͛instalͼlacions no tocava ŵostrar-les aŚir i
els periodistes van Śaver de ďƵscar-se la vida per conèixer de priŵera ŵă les condicions de vida
dels aniŵals͘

A

18.30 h. Plaça Paeria
TRONADA, SORTIDA I CERCAVILA DEL
PREGÓ

Pablo Llarena

l ũƵtŐe Śa estat incapaĕ de deŵostrar la ŵalversaciſ de Ĩons per part
de WƵiŐdeŵont en la darrera interlocƵtžria ƋƵe Śa enviat a la ũƵsơcia
aleŵanǇa.

ƋƵesta caŵinada solidăƌia es va oƌŐanitǌaƌ aŵď la
colͼlaďoƌaciſ de les volƵntăƌies de la secciſ local de l͛Associaciſ sƉanǇola contƌa el ănceƌ
;AͿ de Rossellſ i l͛Associaciſ
de ones del ŵƵniciƉi͘
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De 18-21 h. Plaça Ricard Viñes
4t Concurs Amateur de Dansa Urbana
18.45 h. Plaça Paeria
Concert de Festa Major amb la
Banda Municipal de Lleida
19.30 h Saló de plens del Palau de la Paeria
3UHJ²RƩFLDOGHOD)HVWD0DMRUD
càrrec de Perico Pastor
Plaça Sant Joan
BALLS FOLKLÒRICS
20 h. Casa de Aragón
21 h. Casa de Andalucía
22 h. Marge esquerre del riu Segre
CASTELL DE FOCS a càrrec de la
pirotècnia Tomás

REVETLLA CAMPS ELISIS
Revetlla de les entitats de
cultura popular de Lleida
ESCENARI CENTRAL
23 h. TRAVELLIN’BROTHERS
02 h. ANGEL STANICH
ESCENARI #FESTESLLEIDA
22 h. 1r premi Directe’18 - EGO
00.30 h. LA M.O.D.A
03.30 h. BRUIXA EXPRESS
ESCENARI GLORIETA
22.30 h. THE CHAIN SMOKERS
BAND
23.45 h. RAMALAMAS
01 h. CALLEJÓN CANALLA
02.15 h. KOERS
@paeriafesteslleida
@festeslleida

www.paeria.cat/festes

ESCENARI PAVELLÓ
22.30 h. La Nit de la Ràdio M80
i Los 40
23 h. M80 FEVER BAND
00.15 h. ARAN
01.15 h. ENZEL
02 h. Los 40 live session amb dj
Neus González
EL COBERT AM+
De 23 h a 05 h. Line up dj’s amb
AIR THE UN, ALEX GASULLA,
NAIO DECLER & ARTHUR MUR
(Am+), LLUIS RIBALTA

