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AMB EL SUPORT DE PATROCINA

Per acabar de rematar la magnífica
“entrada” del dia 14, el divendres 26
de maig ens vam reunir tots plegats per
gaudir del sopar de cloenda al Roser.
Com podeu imaginar ens ho vam passar
d’allò més bé i com no podia ser menys
el sopar va concloure amb una desfilada.
Des de l’Associació es vol donar les
gràcies per la seva col·laboració en el
sopar a: ANDINAPA Excavacions,
Objectes de regal BAOBAB, Llibreria
TOTEM, Fernando Peleato, Marbres
PUIG, ILERMARC Jordi, Confeccions
BOIX, Confeccions ARMENGOL, Marilén
Feixa, Jordi Díaz i Acadèmia CUCURULL.

OFRENA FLORAL A SANT ANASTASI
Pel que fa a Jordi Díaz cal destacar
també la seva col·laboració any rere any
en l’ofrena floral de Sant Anastasi.
Un any més festers i festeres van voler
participar en l’ofrena al patró de la ciutat
durant les festes de maig.

Sopar de cloenda de Moros i Cristians
Diferents marques i amics de la festa van col·laborar en l’activitat

LA FESTA I LA CONVIVÈNCIA VAN SER LES PROTAGONISTES DEL SOPAR DE CLOENDA DE L’ANY FESTER.

LES COMPARSES PARTICIPEN EN L’OFRENA FLORAL AL PATRÓ DE LA CIUTAT.
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L’Associació de la Festa de Moros i Cristians
de Lleida no s’identifica, necessàriament, amb
l’opinió que expressen els articles signats.
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Moros i Cristians
col·laboren amb
els Amics de la

Seu Vella
L’Associació de Moros i Crisitans de Lleida
col·laboraran amb els Amics de la Seu
Vella en la celebració de la fira Histolleida
que aplegarà festes de caire historicista
de les Terres de Ponent i es celebrarà al
turó del monument lleidatà durant un cap
de setmana del 2007 encara per
determinar. ELS AMICS DE LA SEU VELLA VAN PRESENTAR LA FIRA.
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PROMOCIÓ

Promoció de la festa entre les Agències de Viatges

L’Associació de la Festa va col·laborar
amb el  Patronat de Tur isme de
l’Ajuntament de Lleida donant a conèixer
la nostra Festa als assistents al Congrés
de les Agències de Viatges de la

majorista AVASA, el dia 22 d’abril.
Membres de les comparses lleidatanes
de Moros i Cristians van amenitzar el
sopar d’aquesta trobada d’agents de
viatge (AVASA) de tot l’Estat.

L’Associació va presentar la festa lleidatana als operadors d’AVASA

L’Assoc iac ió  de  Moros  i
Cristians de Lleida exposa
algunes fotografies de la Festa
a la sala Sunka. La mostra
fotogràfica té lloc del 1 al 14
de maig a l ’espai situat a
l’entrada de la botiga de Bisbe
Ruano, 12 de Lleida. Durant
uns dies, tots els ciutadans que
entrin a l’establiment poden
parar-se  un moment  per
contemplar les instantànies que
capten  d i fe rents  au to rs .
L’exposició que es realitza des
de fa uns anys gràcies a la
col·laboració de supermercats
Plusfresc, recull moments de
la Festa de Moros i Cristians
del 2005 i també altres actes
que la nostra Associació ha anat
realitzant dins del calendari
fester.
La mostra és un acte més de
l’Associació per obrir la Festa
a tothom i, sobretot, per donar-
la  a  conèixer  a  tots  e ls
lleidatans, augmentant-ne el
seu interès i la participació en
les properes edicions.

Exposició fotogràfica al Sunka



Aquest any la Festa de Moros i Cristians
va arribar a la maduresa pròpia d’una festa
consolidada. Els membres de les
comparses mores i cristianes van desfilar
per onzena vegada pels carrers de la ciutat
lluint les seves millors gales davant la
mirada d’un nombrós públic que es
concentrava al llarg de tot el recorregut.
La Festa començà a les 11 del matí amb
la desfilada infantil que, partint de l’edifici
del Roser, baixà fins la plaça Sant Joan
seguint els compassos de les diferents
associacions musicals acompanyants. Un
cop allí, foren presentades totes les
bandes de música, que van interpretar
alhora la marxa “Pepe el Moro “. A
continuació, es va donar a conèixer el nom
de la banda guanyadora d’aquest any,
guardó que va recaure en l’Associació
Musical Ciutat de Benicarló, que interpretà
Reydar-1989 de Miguel Ángel Sarrió.
Després, totes les comparses es van dirigir
cap al Palau de Vidre, on compartiren un
dinar amb totes les bandes convidades.
A dos quarts de sis de la tarda, des de la
Porta del Lleó de la Seu Vella, les
comparses mores i cristianes, amb els
seus vestits de gala van començar la
desfilada. Encapçalats pels Al.leridís,
posseïdors de la capitania mora i de la
ciutat de Lleida fins aquell moment, les
altres dos comparses mores (Musa i Banu-

Hud) van seguir desfilant al compàs dels
diferents grups i associacions musicals,
que s’intercalaven entre les filades
d’homes i dones.
Darrere els sarraïns, les comparses

cristianes van fer la seva aparició. Guiades
pels Pallaresos, les comparses dels
Urgellens i els Anglesola van marcar el
pas entre banda i banda de música,
desfilant en filades de cristianes i cristians.
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MUHAMMED IBN LUP AL·LERIDÍ ALMUDÈFAR VA LIDERAR EL BÀNDOL MORO AQUEST ANY.

MOROS I CRISTIANS VAN DONAR EXEMPLE DE CONVIVÈNCIA.

La Festa de Moros i Cristians arriba a la
maduresa després d’onze desfilades
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LA FESTA EN IMATGES

ARNAU MIR I DE PALLARS VA RECONQUERIR LA CIUTAT DE LLEIDA PELS CRISTIANS.

LES DESFILADES DE NENS I ADULTS VAN OMPLIR DE PÚBLIC ELS DIFERENTS RECORREGUTS.

Cap al tard, a les muralles de la plaça de
la Sardana de la Seu Vella, els moros i
cristians s’enfrontaren per obtenir el
control de la ciutat. La Batalla es va iniciar
a les 21.00h amb un espectacle músico-
teatral i va donar pas a la dura confrontació,
que finalitzà amb la mort del capità moro
Muhammed Ibn Lup Al.leridí-Almudèfar
sota l’espasa del comte cristià Arnau Mir
I de Pallars.
Madina Larida torna a ser dominada pels
cristians, almenys fins l’any vinent.



L’Associació de la Festa de Moros i
Crisitians va celebrar un Taller Escolar
d’aquesta festa tradicional al CEIP
Príncep de Viana els dies 4 de maig i
5 de maig. Membres de les comparses
lleidatanes (Al·leridís, Musa, Banu Hud,
Urgellencs, Anglesola i Pallaresos) van
impartir diferents xerrades als escolars
del centre organitzaren assajos de
desfilades amb diversos grups de pre-
escolar i primer cicle al pati del col·legi.
L’objectiu és donar a conèixer la festa
als més petits i apropar-la,  a través
d’aquests, als seus pares i mares.
Els membres de les comparses
cristianes i mores van rellevar per una
estona als mestres de l’escola i van
gaudir ensenyant a desfilar als alumnes
d’educació infantil i primària, els quals
van seguir amb molta atenció les seves
explicacions i després les van posar
en pràctica, sempre seguint el ritme
de la música festera que sonava al pati
de l’escola.
Els alumnes van desfilar per classes,
tot i que al final es va fervuna desfilada
conjunta i tots els nens i nenes vann
anar darrere els moros i cristians
lleidatans, fent un fi de festa tots
plegats.

Jaume Aluja, president de la festa
valora molt positivament aquestes
activitats “com un primer contacte

dels més petits amb el significat i
estètica d’una festa amb un alt
contingut historicista”.
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INFANTIL

Taller escolar de la Festa de Moros i
Cristians al col·legi Príncep de Viana

Assaig
infantil al
Roser
Com a preparació de la desfilada
infantil del dia 14, es van dur a
terme al Roser els assajos dels
membres més petits de les
diferents comparses el dia 29
d’abril. Aquesta activitat va estar
acompanyada de coca i xocolata
per agafar forces i no perdre el
pas.

ELS NENS I NENES DEL PRÍNCEP DE VIANA VAN GAUDIR DE LA FESTA AL COL·LEGI.

ELS FESTERS MÉS PETITS TAMBÉ VIUEN LA FESTA AMB INTENSITAT.

Xerrades i assajos infantils per promocionar la festa entre els més petits



ACTIVITATS DE LES COMPARSES
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Exposició dels
Anglesola a

Balàfia
El Centre Cívic de Balàfia va tornar a acollir
una exposició fotogràfica de la festa entre
els dies 18 d’abril i 6 de maig, gràcies a
la comparsa dels Anglesola que, un any
més, va organitzar aquesta mostra al local
municipal del barri amb molt èxit de públic.

Cassola dels
Al·leridís a Rufea

La comparsa dels Al·leridís va participar al
concurs de cassoles de la partida de Rufea
el dia 28 de maig i posteriorment al dinar
de germanor. Felicitem l’Alfons per les
seves arts com a cuiner.

ELS ANGLESOLA PROMOCIONEN LA FESTA  A BALÀFIA.

ELS AL·LERIDíS NO ES VAN VOLER PERDRE LA FESTA DE RUFEA

Els Al·leridís visiten la
carpa “Els aromes
d’Al-Andalus
Una representac ió de la
comparsa dels Al · ler id ís ,
encapçalats pel seu Caid Josep
Lluís Gàzquez, van realitzar una
visita cultural a l’exposició “Els
aromes d’Al·Andalus” instal·lada
al Clot de les Granotes de Lleida
el passat 22 d’abril.JOSEP LLUÍS GÀZQUEZ VA ENCAPÇALAR LA REPRESENTACIÓ AL·LERIDÍS.



PREGÓ - CONCERT 2006
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L’alcalde de Lleida, Àngel Ros, pregoner 2006
L’Orquestra del Conservatori interpretà el concert de la festa

L’Orquestra Simfònica del Conservatori
Municipal de Música de Lleida fou la
protagonista del “pregó concert” que va
tenir lloc diumenge, 30 d’abril a les 19.00
hores a l’Auditori Municipal Enric
Granados.
L’acte solemne va estar dividit en dues

parts. En primer lloc l’alcalde de Lleida
va pronunciar el pregó de la festa d’aquest
any i després l’orquestra simfònica va
oferir un petit concert.
L’Orquestra del Conservatori Municipal,
sota la direcció d’Oriol Sans, interpretrà
quatre peces força conegudes: Obertura

de cosi fan tutte, Kv 588 (WA Mozart
1756-1791), Simfonia per a gran
orquestra: Allegro, Minuet i Allegro molto
(JC de Arriaga 1806-1826), Dansa eslava
op. 46 núm. 8 en sol m (A Dvórak 1841-
1904) i Marxa Radetzky (J.Strauss 18004-
1849).

L’ORQUESTRA, SOTA LA DIRECCIÓ D’ORIOL SANS, VA INTERPRETAR UN VARIAT REPERTORI.

Parada de carrer
per Sant Jordi

Com ja és tradicional, el dia de Sant Jordi
l’Associació de la Festa va muntar una
paradeta a la cruïlla del carrer Cavallers
amb el carrer Major, on es van oferir als
vianants diversos objectes relacionats
amb la Festa.ELS FESTERS VAN SORTIR AL CARRER PER SANT JORDI.

SANT JORDI 2006


