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CELEBRACIÓ DE LA DIADA DEL FESTER
El vermut popular es va tenir que
fer al local social, donat que va començar a ploure; així com també la
calçotada popular.
Per no perdre pistonada i havent
dinat, es va fer un ball de tarda per
passar l’estona, fins a les set que va
començar l’acte institucional de
rebuda als nous socis.
A l’acte es van lliurar al nous vint
membres de l’Associació el diploma
acreditatiu de Fester i es va retre un
sentit homenatge a tots els companys que ens han deixat, especialment la Dolors Pach, de la comparsa dels Al·leridís.
Els seus familiars van fer entrega d’
un magnífic quadre a l’oli que des de
llavors resta exposat al nostre local
social.

Quadre donat pels familiars de Dolors Pach

Foto de grup amb alguns dels nous socis de la Festa
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JORNADA DE LA DONA FESTERA

Recepció a l’ajuntament de Lleida

Taller “Posa-li, Posa-te’l mocador amazic”

Com a preludi del Dia de la Dona, el dissabte 3 de març, l’Associació de la Festa de Moros i Cristians de Lleida juntament amb el
col·lectiu La Baula va organitzar una jornada sota el lema “La dona i la festa de Moros i Cristians”.
Cap a les 10 del matí la regidora de Cultura de l’Ajuntament de Lleida, Montse Parra, va rebre a la Saïda i a la Comtessa d’aquest
any 2018 que acompanyaven a les companyes del col·lectiu Fonèvol d’Alcoi.
Més tard, es va realitzar el taller “Posa-li, Posa-te’l mocador amazic”, a càrrec de les lleidatanes d’origen amazic, Ikram Bouchouche i Hafida Ouali, que feren una magnífica explicació donant a conèixer el seu poble i els seus costums.

Taller de caps d’esquadra

Conferència-coloqui “La dona a la Festa de moros i cristians”

Tot seguit el taller de caps d’esquadra, on tots plegats vam
poder simular una petita desfilada i fer una mica de gana pel
dinar que es va celebrar a la cuina del Comú, de l’Ateneu Cooperatiu La Baula, on ens van oferir un menú compost, entre
altres, per diferents plats de la cuina àrab, que van fer la delícia de moros i cristians
Després de la visita de rigor al local social de la nostra Associació i donada l’hora, es va fer una visita pels exteriors de la
Seu Vella.
A les 19 hores tingué lloc l’acte principal de la Jornada, la conferència-col·loqui “La dona a la Festa”, a càrrec de
l’Esperanza Martínez, la Montserrat Martínez i l’ Hermínia
Blanquer, membres de l’Associació Fonèvol d’Alcoi, on es
parlà de la situació de desigualtat que, a dia d’avui, encara hi ha
en les Festes de MiC d’Alcoi, cas força atípic en relació amb
altres Festes de Moros i Cristians com la de Lleida. Els actes
públics es desenvoluparen a la sala d’actes del col·lectiu La
Baula, al carrer del Nord, 4 de Lleida.

Visita al monument de la Seu Vella
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L ’ A S S O C I A C I Ó A L A R UA D E C A R N E S T O L T E S
10/02/2018
Organitzat pel Grup de Joves de l’Associació, es va participar per primer cop a la Rua de Carnestoltes amb una carrossa construida per l’ocasió i ambientada a l’època hippy.
Hi van participar mes de 40 festers i amics de la Festa, tots perfectament disfressats, així com també el nostre grup de percussió
reconvertit en batucada. Donat l’èxit assolit ja s’està rumiant la propera participació.

Sortida des dels Camps Elisis de la carrossa de l’Associació

Grup de festers i festeres que hi van participar a la Rua de Carnaval

L’AS S O CIACIÓ AMB LA CAND IDAT UR A DEL TURÓ D E LA
SEU VELLA A PATRIMONI MUNDIAL
El dia 3 de maig el president de la nostra Associació va
signar juntament amb el director del Consorci del Turó
de la Seu Vella de Lleida, el conveni de col·laboració
entre ambdues entitats en l’àmbit de la campanya de
difusió de la candidatura a Patrimoni Mundial del Turó
de la Seu Vella, segons el qual ens comprometem a
divulgar dita campanya.
Una de les accions que durem a terme serà incloure el
logotip de la campanya a tota la cartellera i documentació que produeixi l’Associació i en breu inclourem un
enllaç de la nostra pàgina web a la de la candidatura.

Moment de la signatura del conveni de col·laboració amb el Consorci del Turó

A C T I V I TA T S D E L S A L · L E R I D Í S
05/03/2017
Va ser un diumenge de l’any 2003 quan els Al·leridís van celebrar la
seva primera calçotada al local social de la Partida de Rufea, a l’horta
de Lleida.
Des de llavors ha plogut molt però les tradicions continuen; i així el
diumenge 5 de març un nombrós grup de membres de la comparsa
acompanyats per pares, mares, tiets, tietes, padrins, padrines.....,es va
reunir novament a la Partida de Rufea per gaudir d’una bona calçotada, que va ser acompanyada per carn a la brasa i pastissos.
També van aprofitar l’ocasió, com no, per fer unes “filaetes” i assajar.
Foto de grup dels Al·leridís a Rufea

L’Associació de la Festa de
Moros i Cristians de Lleida no
s’identifica, necessàriament, amb
l’opinió que expressen els articles
signats.

ELS PALLARESOS A LES BARRES DELS
CAMPS ELISIS
10/05/2018
De nou a les Festes de Maig
i com és tradicional,
l’Associació de la Festa de
Moros i Cristians va voler
estar present a les barres
que les entitats culturals
instal·len als Camps Elisis
de Lleida.
En aquesta ocasió, la comparsa dels Pallaresos es van
encarregar de la seva organització els díes 10 i 11.
No cal dir que s’ho van
passar d’allò més bé.
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12/05/2018
El dissabte dia 12 es va
col·laborar amb Turisme de
Lleida en una visita guiada
que tenia per finalitat donar
a conèixer les “entitats de
cultura viva” de la ciutat.

Festers dels Pallaresos preparant l’avituallament

C O L ·LA BO RA CIÓ A M B TUR ISM E DE LL E IDA
Es va obrir als visitants
el nostre local social i
se’ls va fer una petita
introducció històrica i
una breu explicació dels
trets més importants de
la Festa de Moros i Cristians de Lleida, així com
de les activitats que es
farien el cap de setmana
fester .

E L S M O R O S I C R I S T I A N S A L ’ O F R E N A A S A N T A N A S TA S I
11/05/2018
Un any més i com ja és tradicional, l'Associació de la Festa de
Moros i Cristians de Lleida va
participar a l’ofrena de flors al
patró de Lleida, Sant Anastasi.
La comitiva formada per tots els
càrrecs de la Festa d’enguany,
estava encapçalada per la Saïda
dels Al·leridís, Carmina Pardo
Mestre i la Comtessa dels Pallaresos, Judit Badenes Romà,
acompanyades dels seus abanderats, Josep Balagueró Bernaus i
José Lara Serrano, que en arribar a la plaça Sant Joan van fer
entrega de dos rams de flors en
nom de l’Associació.

Foto de grup dels càrrecs
AMB EL SUPORT DE:

