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Comunicat oficial de la Junta Directiva de
l’Associació de la Festa de Moros i Cristians
de Lleida
Benvolguts/des:
El passat dia 12 de març, seguint les recomanacions de les autoritats sanitàries per l’aparició i propagació del virus COVID-19,
aquesta Associació de la Festa de Moros i
Cristians de Lleida va decidir suspendre les
activitats públiques del mes de març.
Lluny de remetre, la pandèmia ha anat creixent fins obligar a decretar l’estat d’alarma a
tot l’Estat, el posterior confinament de tota
la població i l’aturada de totes les activitats
no declarades com essencials.
Aquesta situació ha tensionat tots els àmbits
de la vida de tots nosaltres, tant des del punt
de vista sanitari com del laboral, empresarial,
econòmic, social i el purament personal i
psicològic.
Les perspectives de normalització a curt i
mitjà termini no son gens optimistes, això fa
molt difícil veure possible la celebració de la
25ena edició de la Festa de Moros i Cristians
de Lleida, programada pels propers dies 2 de
maig (Pregó – Concert) i 16 i 17 de maig
(Cap de Setmana Fester).
Per tot això la Junta de l’Associació, reunida
de forma virtual el dia 6 d’abril de 2020 ha
decidit que:
Els actes esmentats comporten la reunió de
nombrós públic, tant en llocs tancats com
oberts, absolutament incompatibles amb les
mesures d’aïllament social que caldrà mantenir en les properes setmanes.
Cal afegir la dificultat i/o impossibilitat de
fer arribar a la nostra ciutat tots els
col·laboradors – pregoner, bandes de música,
vestuari, grups de teatre i dansa … – necessaris pel normal desenvolupament de la Festa.
Ens trobem, a més, davant la impossibilitat
de fer els assajos imprescindibles per dur a
terme els actes programats (Bandes, desfilades, Batalla i Ambaixades).
Davant tots aquests raonaments no ens queda cap altra alternativa que anunciar la suspensió dels actes corresponents a la Festa de

Moros i Cristians de Lleida d’ enguany, amb
l’esperança de poder reprendre la nostra activitat a finals d’estiu, a punt per la Recreació de
les Noces Reials de Ramon Berenguer IV i
Peronella d’Aragó.
Desitgem que no hagut de lamentar cap pèrdua personal entre els vostres i que puguem
tornar a compartir gran moments festers.
Salut i Festa
Junta Directiva de l’Associació de la Festa de
Moros i Cristians de Lleida
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AS SEMBLE A EXTR AOR D INÀRIA D E L’AS SOCIACIÓ
29/01/2020
Segons el que disposa l’article 10.2 dels estatuts, i segons acord pres en la reunió ordinària de la Junta Directiva del dia 13 de gener
del 2020, es va convocar l'assemblea general extraordinària pel dia 29 de gener a les 19.30 hores en primera convocatòria i a les
20:00 hores en segona convocatòria.
El motiu de la convocatòria extraordinària venia donat per la important davallada dels ingressos procedents de la contractació de
l’Associació per part de l' ajuntament, fet aquest que calia reflectir tan al pressupostos com al calendari d'activitats.
A l'assemblea, que es va celebrar al local social del carrer Panera núm. 1, es va aprovar l'actualització del pressupost de l'any
2019/2020, la pujada de quotes i l'actualització del calendari d'activitats.

Festers assistents a l’Assemblea General Extraordinària que es va celebrar al local social de l'Associació

J UA N D I E G O I N G E L M O , G UA N Y A D O R D E L C O N C U R S D E
C A R T E L L S D E L A F E S TA 2 0 2 0 , P R E M I A T A M B 5 0 0 E U R O S
El passat dia 26 de febrer es fallà el del 25è aniversari.
concurs de Cartells de la Festa 2020 i Els membres del jurat foren l'artista
el jurat qualificador va elegir l'original visual i llicenciat en Belles Arts Joan
"ESPASA", presentat per Juan Diego Pallé, la galerista d'art Roser Xandri,
Ingelmo, de Burriana (Castelló) com el dissenyador i maquetador Jordi
el cartell de la 25ena edició de la Festa Cumelles, i els membres de la Festa,
de Moros i Cristians de Lleida.
Manuel Zamora (Urgellencs), Maria
Un dels requisits del cartell d'aquesta Cucurull (Al·leridís), Mª Jesús Freixa
edició, premiat amb 800 euros, era (Banu-Hud), Pepa Bosch (Anglesola),
incloure l'anagrama de la celebració i Glòria Manuel (Pallaresos).

Imatge del cartell guanyador “Espasa”

Membres del jurat del concurs de cartells
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S O P A R D ’ H O M E N A T G E A L S C À R R E C S D E L A F E S TA

Foto de grup dels nombrosos festers i festeres que van assistir a la cel·lebració
15/02/2020
El passat dissabte 15 de febrer a les instal·lacions del local social de l’Associació Veïnal “Arqués de Rufea “, es va celebrar un sopar d’homenatge als festers i festeres que, en les 25 edicions de la Festa de Moros i Cristians de Lleida, havien ostentat algun
càrrec protocol·lari.
Al sopar, que va comptar amb la presència de més de 170 membres i ex-membres de la Festa i familiars, es va projectar un recull
d’imatges de les vint-i-quatre edicions anteriors i, en acabar, es va lliurar un diploma acreditatiu als 130 càrrecs presents.
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L’AS S O CIACIÓ R E P EL PR EMI ATE NE U 2020
02/03/2020
En un acte celebrat a la seu de l’Ateneu Popular de Ponent es va
fer el lliurament del Premi Ateneu 2020 a la nostra Associació,
pels seus mèrits i feina desenvolupada durant 25 anys, pel seu
esforç en favor de la cultura, la història, la convivència, la cohesió, la integració social i la projecció de la nostra ciutat.
El premi va ser recollit pel nostre President, Josep Lluís Gázquez
Pons de mans del president de l’Ateneu i membre de la nostra
Associació, Miquel Àngel Soriano Montagut.
Aprofitem l'ocasió per agrair la distinció d’aquesta entitat de
referència de la cultura a Lleida, desitjant que per molts anys
puguem continuar col·laborant.

Lliurament del premi a la seu de l’Ateneu Popular de Ponent

E X P O S I C I Ó F O T O G R À F I C A “ L A D O N A I L A F E S TA ”
02/03/2020
A la sala d’exposicions de l’Ateneu Popular de Ponent el passat dia
2 de març es va fer la inauguració de la exposició fotogràfica “A
l’Ateneu, el març és lila”, en col·laboració amb l’Associació de Moros i Cristians de Lleida.
La mostra fotogràfica estava formada per una sèrie de instantànies
de l’associació Fonèvol d’Alcoi, associació que lluita perquè les
dones puguin ser admeses a totes les Festes i comparses de moros i
cristians en igualtat de condicions que els homes.
L’exposició va romandre oberta al públic fins al 16 del mateix mes
de març.

Públic assistent a l’acte d’inauguració de l’exposició

A C T I V I TA T S D E L E S C O M PA R S E S
15/02/2020
El passat mes de febrer els membres de la comparsa dels Pallaresos van fer la seva trobada mensual al local social per tractar diversos temes del seu interès. Com ja és habitual en aquestes trobades van aprofitar per fer un berenar de germanor-

Membres de la comparsa dels Pallaresos al local social
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I MATG ES DE L’AR X IU D E P RE MS A DE L’AS SO CIACIÓ
Aquest any, l'Associació de la Festa de Moros i Cristians celebra els seus vint-i-cinc anys de vida i tot i els entrebancs, el mes greu el
que estem vivim a hores d'ara amb el coronavirus, podem afirmar sense cap mena de dubte que ja formem part de la història de la
nostra ciutat com entitat compromesa amb la cultura popular i tradicional.
La nostra activitat ha quedat reflectida en premsa, radio, televisió i també a les xarxes socials; aquí teniu una petita mostra del començament del llarg camí que hem recorregut tots plegats i del que podem sentir-nos ben orgullosos.

29 agost 1995 Diari Segre. Primer viatge a Ontinyent

20 agost 1995 Diari la Manyana. Recuperació de la Festa

27 octubre 1995 Diari Segre. Clara Simó madrina de la Festa

22 novembre 1995 acte presentació de la Festa de Moros i Cristians
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13 maig 1996 Diari Segre. Desfilada pel carrer Major i plaça Paeria. Formació i batalla a la plaça de Sant Joan
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22 desembre 1996 Suplement Diari la Manyana. Celebració del primer Mig Any Fester

Concurs cartells 1997. Primer premi Josep Patau

Concurs fotos 1997. Primer premi Enric Rodríguez

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

12 maig 1996 Portada del primer llibre de la Festa. Disseny i maquetació “La Gràfica”

Associació de la Festa de
Moros i Cristians de Lleida
C/ Panera, 1 (25002) Lleida
625 349 621 / 625 351 363
www.miclleida.org
butlleti.miclleida@gmail.com

Consell de Redacció
Vicente Luengo
Josep Lluís Gàzquez
Rosabel Escartín
Fotos: Manolo Zamora
Disseny i maquetació
Associació de la Festa
de Moros i Cristians de Lleida
DL L-427-2003
Col·labora en la impressió

C A R TA D E L P R E S I D E N T D E L’ A S S O C I A C I Ó
Benvolgudes i benvolguts consòcies i consocis:
Quan a principis del mes d’octubre de 2018 vam engegar els treballs de la Comissió Organitzadora del 25 aniversari de la Festa de Moros i Cristians de Lleida ben poc ens podíem arribar a imaginar l’escenari al que hem arribat, certament han estat uns mesos de treball i il·lusió, però també d’entrebancs i decepcions, sembla que calia
sempre remar a contracorrent.
Al mes de març de 2019, vam presentar un meticulós dossier a les institucions, que de bon principi van donar el
seu suport, però les eleccions generals del 28 d’abril i les posteriors municipals del 28 de maig, van obligar a posposar i renegociar tot allò que ja estava acordat. Al desembre el nou govern municipal decidia una retallada del
20% en pressupost previst per la Festa i, encara no havíem pogut digerir les modificacions a que ens obligava aquesta decisió va
començar a planar sobre la data de la Festa d’enguany l’ombra d’uns nous comicis electorals, aquest cop al Parlament de Catalunya.
En aquest estat de coses, ha irromput en la nostra vida, tant laboral com econòmica, social i personal un esdeveniment inimaginable, una pandèmia que ha obligat a tot el món al confinament, l’aïllament entre persones i, com a conseqüència directa, la cancel·lació de totes les activitats no estrictament essencials, incloent-hi les de caire social, cultural i festiu.
Segons els plans de desconfinament progressiu, aquestes activitats destinades al gran públic seran les darreres a rebre el vistiplau
pel seu recomençament.
Així doncs, des d’aquell Sopar d’homenatge als càrrecs de la Festa, darrera activitat que vam poder realitzar abans de la crisi sanitària, hem estat amatents a les notícies del dia a dia i, amb gran amargor però conscients de la nostra responsabilitat, hem tingut
d’anar suspenen acte rere acte fins arribar a la suspensió de la Festa d’enguany. Ara mateix no sabem com anirà evolucionant tot
plegat i, per tant, no podem assegurar la realització de cap de les properes cites festeres organitzades per la nostra Associació.
Però res acaba aquí, l’any 2021 celebrarem, de ben segur, la 25ena edició de la Festa de Moros i Cristians de Lleida, tots els
col·laboradors han confirmat la seva disposició a participar-hi tal i com era programat per aquest i, tan bon punt tinguem aclarit
l’horitzó, tornar, amb més força i il·lusió que mai, a convocar-vos a tots aquells esdeveniments festers que s’han quedat a l’espera
de temps millors.
Esperant que totes i tots us trobeu bé de salut, vull aprofitar per enviar-vos un missatge d’esperança en nom de la Junta Directiva
que presideixo.
Per la Festa de Moros i Cristians i per Lleida SEMPRE!!!
Josep Lluís Gàzquez Pons
AMB EL SUPORT DE:

