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Miquel Àngel Gil i Josep Mª Secaduras, ambaixadors de la Festa de Moros i Cristians de Lleida
13/11/2021
Aquest any, coincidint amb la celebració del
nostre vint-i-cinquè aniversari, la Festa de
Moros i Cristians de Lleida va tenir l’honor
d’organitzar la VI Trobada d’Ambaixades
de Festes de Moros i Cristians de l’Àrea 1
de la Undef, que aplega localitats de la Vall
d’Albaida i la Costera (Comunitat Valenciana), la Regió de Múrcia i Lleida. En aquesta
edició van participar les poblacions de Llutxent, l’Olleria, Aielo de Malferit, Molina de
Segura, Albaida, La Font de la Figuera i
Lleida.
A l’acte, que es va desenvolupar davant d’
un nombrós públic a la nau central de la Seu
Vella, es van representar les ambaixades de
les festes de moros i cristians de les entitats
festeres participants. Pel que fa a Lleida es
va posar en escena l’enfrontament dialèctic
entre el caid moro (Miquel Àngel Gil) i el
comte cristià (Josep Mª Secaduras) corresponent a la Batalla de l’any 2018.
La Trobada d’Ambaixades va comptar amb
l’assistència de Pepa Prats, presidenta de la
Undef; de Jaume Rutllant, regidor de cultura
de l’Ajuntament; d’ Albert Turull, director
dels Serveis Territorials de Cultura de la
Generalitat a Lleida; de Josep Lluís Gàz-

quez, president de l’Associació de la Festa de
Moros i Cristians de Lleida, així com dels tinents d’alcalde Jordina Freixanet i Paco Cerdà.

Cartell de la VI Trobada d’Ambaixades
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IMATGES DE LA VI TROBADA D’AMBAIXADES
ESCENES DE LES DIFERENTS TEATRALITZACIONS

Festers que van actuar a la VI Trobada d’Ambaixades

Públic assistent a la VI Trobada d’Ambaixades

Explicació dels orígens històrics de les ambaixades (Llutxent)

Ambaixada cristiana (Aielo de Malferit)

Ambaixades infantils amb Martín Soler Francès (L’Olleria)

Ambaixades infantils amb Martina Cintas Egea (L’Olleria)

Representació de la “Entrega de Mulinat-at-sikka” (Molina de Segura)

Representació del “Despojo del moro” (Albaida)
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IMATGES DE LA VI TROBADA D’AMBAIXADES
L L I U R A M E N T D E P L A Q U E S A L E S E N T I TA T S P A R T I C I P A N T S

Lliurament a Vicenç Micó, delegat de l’Àrea 1 de la Undef

Lliurament a Pepa Prats, presidenta de la Undef

La trobada, a la vegada de permetre la col·laboració entre les diferents entitats festeres que van assistir-hi, va servir per donar a
conèixer els trets diferencials de les ambaixades, un dels principals actes de les festes de moros i cristians.
L’Acte, que va ser retransmès en “estreaming” per Lleida TV, va finalitzar amb el lliurament a les entitats festeres de plaques de
metacrilat com a record de la seva participació. També es va voler agrair molt especialment la col·laboració de Vicenç Micó, delegat de l’Àrea 1 de la Undef i de la presidenta de l’entitat, Pepa Prats.

R E C E P C I Ó A L’ A J U N TA M E N T I V I S I TA A L A S E U V E L L A

Recepció de l’alcalde de la ciutat a les entitats festeres

Visita al conjunt monumental Castell del Rei (la Suda ) i Seu Vella

Festers assistents a la recepció al palau de la Paeria
14/11/2021
Per començar la jornada, els assistents van ser rebuts a l’ajuntament de Lleida per Miquel Pueyo, paer en cap de la ciutat, que
va recordar els llaços d’unió històrica entre Lleida i tot el llevant valencià des de l’època de Jaume I; així mateix va agrair als
representants festers la seva “contribució a mantenir viva una
tradició que genera llaços d’unió, il·lusió i esperança entre els
participants, i que ajuden a superar moments difícils com els
patits per la pandèmia”.
A continuació i amb la col·laboració del Consorci del Turó de
la Seu Vella i del Sr. Joan Ramon González, president de l’associació d’Amics de la Seu Vella, van poder gaudir d’una visita al
conjunt monumental.
Per finalitzar la VI Trobada d’Ambaixades es va celebrar un
dinar de germanor a un restaurant de la ciutat.
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U N M I G A N Y F E S T E R C A P A L A N O R M A L I TA T
I S E NS E R E NOVA C IÓ D E C À R R E C S

Entrada dels càrrecs de les comparses mores

Entrada dels càrrecs de les comparses cristianes

Capitans i abanderats dels Anglesola i dels Banu-Hud a l’altar major de la Seu Vella
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UN COP MÉS, EL MIG ANY FESTER ENCAPÇALAT
PELS BANU-HUD I ELS ANGLESOLA
21/11/2021
Un nombrós públic va poder gaudir del Mig Any Fester a la
Nau Central de la Seu Vella.
En aquesta edició, per tercer any consecutiu i degut a la pandèmia s’han mantingut tots els càrrecs de la Festa perquè al
proper Cap de Setmana Fester, les comparses dels Banu-Hud
i dels Anglesola puguin lluir la seva capitania amb normalitat.
Un vegada més es va poder comptar amb la col·laboració de
la Ilerband, banda de carrer, integrada dins la Banda Municipal de la Ciutat de Lleida. Sota la direcció de José Bretos, no
només va acompanyar amb la seva música el desenvolupament de l’acte, sinó que el va cloure amb un petit concert de
pasdobles i de marxes mores i cristianes.
L’any 2022 els Banu-Hud portaran la capitania mora i els Anglesola la capitania cristiana, essent caid l’Antoni Pomés Tos-

quella i comtessa Mariona Franco Alcaine.
Els capitans, una vegada la Ilerband va haver interpretat la peça
Yurida, himne de l’Associació, van reiterar el seu compromís
amb la Festa.
A continuació, es van dur a terme els parlaments del nostre president, Josep Lluís Gàzquez, del tinent d’alcalde de l’ajuntament
de Lleida, Paco Cerdà i de Jaume Rutllant en representació de la
Diputació de Lleida; tot els càrrecs acompanyats pel públic assistent van sortir desfilant per la nau central amb la marxa mora
Ximo.
No podíem acabar aquesta petita crònica del Mig Any Fester
sense agrair molt especialment tot l’esforç que estan fent les
dues capitanies per portar endavant el seu projecte i no haver
perdut mai la il·lusió.
Per la Festa de Moros i Cristians i per Lleida, SEMPRE!

Xeic i alam dels Banu-Hud

Xeic i alam dels Al·leridís

Xeic i alam dels Musa

Baró i penó dels Anglesola

Baronessa i penó dels Pallaresos

Baró i penó dels Urgellencs
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E L S C À R R E C S D E L A F E S TA 2 0 2 2

Antoni Pomés
CAID

Miguel A. Gil
RAIA

Maite Dolcet
XEIC

Antonieta Solé
ALAM

Mariona Franco
COMTESSA

J.Mª Secaduras
ABANDERAT

Carmen Ruiz
BARONESSA

Carlos Picart
PENÓ

Juani Moreno
XEIC

Divina Bernaus
ALAM

Maica Artero
XEIC

Antonio Lujano
BARÓ

Albert Masegué
ALAM

Aleix Lujano
PENÓ

Javier Morilla
BARÓ

Julián Pino
PENÓ

E L R E G I D O R D E C U L T U R A , Q UA L I F I C A L ’ A S S O C I A C I Ó C O M
A “ M O T O R C U L T U R A L ” D E L A C I U TA T

Paraules del president de l’Associació als assistents al Mig Any Fester

El president de l’Associació, Josep Lluís Gàzquez es va adreçar al públic per explicar que malgrat la incertesa del futur de
la pandèmia, confiava en poder celebrar la Festa el 2022 amb
normalitat i va agrair als capitans, càrrecs de les comparses i
als festers la confiança en l’associació i el suport en les activitats que s’han pogut celebrar.
Per la seva banda, el tinent d’alcalde de l’ajuntament Paco
Cerdà, es va mostrar convençut que l’any vinent es podrà
celebrar la Festa de Moros i Cristians amb total normalitat, i
va animar la Ilerband a compondre més marxes i així ampliar
el repertori de música pròpia de la Festa.
Per acabar en representació de la Diputació de Lleida, el regidor de cultura Jaume Rutllant va qualificar l’associació com a
“motor cultural” de la ciutat i d’entitat potent que malgrat les
restriccions per la pandèmia s’ha esforçat a organitzar i celebrar amb èxit diverses activitats, la darrera la Trobada d’Ambaixades.
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L L I U R A M E N T D E P I N S D E P L A TA D E L’ A S S O C I A C I Ó
Per acabar la jornada festera es va celebrar al restaurant “Lo
Cargol” del Sícoris Club un dinar fester, que tot i les restriccions, es va poder celebrar amb total normalitat.
En el decurs del dinar i per agrair la seva col·laboració, per
part del president i de la vicepresidenta de l’Associació es va
fer entrega del pins de plata a la Mireia González Antó, autora
del text de les Ambaixades que aquest any es van representar a
la plaça Sant Joan i al Pep Tort Bardolet, autor del text de la
Batalla, representada en aquesta edició a la Porta dels Apòstols
de la Seu Vella.
De la mateixa manera es va lliurar el pin de plata a la Montse
Nicuesa, pel seu recolzament i compromís amb la Festa de
Moros i Cristians de Lleida.
Mireia González Antó, autora del text de les Ambaixades

Pep Tort Bardolet, autor dels parlaments de la Batalla

Montse Nicuesa, responsable dels cursos de dansa

A S SEM BLE A GE NE RAL OR D INÀR IA D E L’ASS O CIACIÓ
24/11/2021
Segons el que disposa l’article 11 dels
Estatuts, i mitjançant acord pres en reunió ordinària de la Junta Directiva de
l’Associació es va convocar als socis a
l’Assemblea General Ordinària a la Sala
Nausica de l’Ateneu Popular de Ponent
el dia 24 de novembre a les 19:30 hores
en primera convocatòria i a les 20:00
hores en segona convocatòria amb el
següent ordre del dia:
1.– Lectura i aprovació, si s’escau, de
l’acta de la Assemblea General Ordinària del dia 26 de març de 2021; 2.– Memòria any fester 2020/2021; 3.– Presentació i aprovació, si s’escau, de l’estat de
comptes amb data de tancament comptable; 4.– Presentació del pressupost de
l’any fester 2021/2022 i provació si s’escau; 5.-Projecte d’activitats festeres any
fester 2021/2022; 6.– Precs i preguntes.
Iniciada la reunió, es va aprovar sense
cap esmena l’acta de darrera assemblea.
A continuació i pels assistents va quedar
nomenada com a membre de ple dret de
la Junta Directiva la Sra. Maite Vara

Celebració de l’Assemblea General Ordinària a la Sala Nausica de l’Ateneu Popular de Ponent
Antonio que ocupava el càrrec provisionalment.
Presentat l’estat de comptes pel tresorer
va quedar aprovat per unanimitat així
com també el pressupost de l’any fester
2021/2022.

D’altra banda el president de l’Associació es va donar a conèixer el projecte
d’activitats festeres previstes per l’ any
fester 2021/2022
L’Assemblea es va donar per acabada a
les 20:42 hores.

L’Associació de la Festa de
Moros i Cristians de Lleida no
s’identifica, necessàriament, amb
l’opinió que expressen els articles
signats.
Associació de la Festa de
Moros i Cristians de Lleida
C/ Panera, 1 (25002) Lleida
625 349 621 / 625 351 363
www.miclleida.org
E-mail: miclleida@miclleida.org

PINTEM EL NADAL
Amb el collage realitzat per en Javier Morilla i la Roser Carulla dels treballs presentats a la convocatòria del Pintem el Nadal, l’Associació de la Festa de Moros i Cristians de Lleida us desitja un
bon Nadal i un millor any 2022.
Han participat: Selene Fabregat Pascual i Sam Martos Cortés dels Pallaresos i Urgell Morilla Carulla, dels Urgellencs.
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PREMI DELS AMICS DE LA SEU VELLA ALS MIC
30/10/2021
L’Associació dels Amics de la Seu Vella en
l’acte celebrat a la nau central de la Catedral va lliurar una distinció a la nostra
associació, en reconeixement “per haver
complert 25 anys de recuperació d’una
vella tradició festera i dotada d’especial
singularitat, la qual sempre té com a lloc
d’acció la Seu Vella, des de les desfilades a
la batalla final, passant pels migs anys festers. Però a més la recreació del casament
de Peronella d’Aragó amb el comte Ramon Berenguer esdevé una fita més del
calendari festiu lleidatà recordant un fet
històric de transcendental importància: el
naixement de la Corona d’Aragó”.
El guardó va ser recollit pel nostre president Josep Lluís Gàzquez, que va agrair
aquest reconeixement a l’Associació dels
Amics de la Seu Vella; i al seu president,
Joan Ramon Gonzàlez, tot el suport que
durant aquests anys hem rebut de la seva
entitat.
Josep Lluís Gàzquez, rep el premi dels Amics de la Seu Vella
AMB EL SUPORT DE:

Col·laboracions al correu butlleti@miclleida.org

