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La Seu Vella, escenari del 
relleu a les capitanies de 
la Festa de Moros i Cristians 
Lleida
REDACCIÓ

La nau central de la Seu Vella va 

ser ahir l’escenari en el relleu de 

capitanies de les comparses de la 

FWゲデ; SW Mﾗヴﾗゲ ｷ Cヴｷゲピ;ﾐゲ SW LﾉWｷ-

da en el denominat Mig Any Fes-

ter, que marca l’inici del compte 

enrere cap a una nova edició de 

la celebració, el pròxim mes de 

maig. Enguany ostentarà la capi-

デ;ﾐｷ; Iヴｷゲピ;ﾐ; ﾉ; Iﾗﾏヮ;ヴゲ; AﾐｪﾉW-

sola, amb el seu Baró al capda-

vant, en Josep Maria Secaduras, i 

el seu abanderat, en Emilio Sanz.

La comparsa Banu-Hud serà 

quina lluitarà per aconseguir que 

Lleida sigui de nou mora -des-

La sala La Boîte de lleida es va es-

trenar ahir a la tarda com a sala 

de ball amb música de festa ma-

jor, pensada per ballar a ritme de 

bolero, tangos, txa-txa-txa, pas-

dobles, valsos, rocks i demés mo-

S;ﾉｷデ;デゲ SW H;ﾉﾉゲ SW ゲ;ﾉﾙく Lげ;｡┌Xﾐ-

cia de públic va ser molt bona i. a 

ヮ;ヴピヴ Sげ;ヴ;が デﾗデゲ Wﾉゲ Sｷ┌ﾏWﾐｪWゲ Wゲ 
podrà anar a ballar.

La sala La 
Boîte de Lleida 
s’estrena com  
a sala de ball 

FOTO: Núria García / Les parelles de ball van gaudir d’una bona tarda

El grup Kampai guanya la cinquena edició 

del ‘he Best On’ a la Llotja de Lleida

Exposició homenatge del Centre 
Residencial Betula Alba a Tomàs Boix

La companyia Kampai ha estat la guanyadora de la cinquena edició 

del The Best Onが ﾉげ┎ﾐｷI aWゲピ┗;ﾉ SW S;ﾐゲ; ┌ヴH;ﾐ; ヮヴﾗaWゲゲｷﾗﾐ;ﾉ SげE┌ヴﾗ-

pa, que es va celebrar la tarda de dissabte al teatre de la Llotja de 

LﾉWｷS; ｷ ケ┌W ┗; Iﾗﾏヮデ;ヴ ;ﾏH ﾉ; ヮ;ヴピIｷヮ;Iｷﾙ SW ﾏYゲ SW ヴヰヰ H;ﾉﾉ;ヴｷﾐゲ 
d’arreu d’Europa.

El Centre Residencial de Betula Alba presenta una nova exposició, 

ケ┌W Wゲ ヮﾗSヴ< ┗ｷゲｷデ;ヴ gﾐゲ Wﾉ Sｷ; ヲ SW SWゲWﾏHヴW ｷ ケ┌W Wﾐ ;ケ┌Wゲデ I;ゲが Wゲ-

tà feta en homenatge a Tomàs Boix Soler, pare de la Sra. Pepita, una 

SW ﾉWゲ ヴWゲｷSWﾐデゲ ;ﾉ CWﾐデヴWく LげW┝ヮﾗゲｷIｷﾙ Iﾗﾐゲデ; SW ヱヴ ﾗHヴWゲが Wﾐ ケ┌W Wゲ 
ヴWI┌ﾉﾉWﾐ SｷaWヴWﾐデゲ ヮ;ｷゲ;デｪWゲ SWﾉ SﾗﾉゲﾗﾐXゲく 

La comunicadora Pilar Rahola i la 

ピﾐWﾐデ Sげ;ﾉI;ﾉSW ｷ ヴWｪｷSﾗヴ; SW C┌ﾉ-
tura de la Paeria de Lleida, Mont-

se Parra, van rebre ahir els premis 

Rﾗデﾉﾉ;ﾐ; ｷ S;ヴS;ﾉﾉWｷS; ヴWゲヮWIピ┗;-

ment. Aquests són uns guardons 

que atorga la Federació Sarda-

nista de les Comarques de Lleida 

ｷ SｷゲピﾐｪWｷ┝Wﾐ ﾉWゲ ヮWヴゲﾗﾐWゲ ﾗ Wﾐ-

ピデ;デゲ ケ┌W SWゲデ;ケ┌Wﾐ ヮWヴ ﾉ; ゲW┗; 
tasca de promoció de la sardana.

El lliurament es va fer dissab-

te a la nit durant la celebració de 

ﾉ; ヲヲWﾐ; Nｷデ SW ﾉ; S;ヴS;ﾐ; ; Mﾗ-

llerussa.

L’organització va atorgar a Pilar 

R;ｴﾗﾉ; Wﾉ ヮヴWﾏｷ Rﾗデﾉﾉ;ﾐ; ヮWヴケ┌X 
さYゲ ┌ﾐ; ヮWヴゲﾗﾐ; ケ┌W Wゲピﾏ; Wﾉ 

nostre país, la seva cultura i tra-

dicions” i “la sardana forma part 

de la seva vida”. Recorden que 

“n’escolta cada diumenge al ma-

プ ;ﾏH a;ﾏｹﾉｷ;が Yゲ ﾐWHﾗS; Sげ┌ﾐ 
gran professional de la música de 

cobla que fou tenora de la Cobla 

Selvatana durant més de 37 anys i 

ｪWヴﾏ;ﾐ; Sげ┌ﾐ; ｷﾐゲデヴ┌ﾏWﾐピゲデ; SW 
｡;Hｷﾗﾉ SW ﾉ; IﾗHﾉ; M;ヴｷﾐ;S;く

Pel que fa al premi Sardalleida, 

es va atorgar a Montse Parra per-

ケ┌X さSWゲ SW ﾉ; ゲW┗; ヮﾗゲｷIｷﾙが Iﾗﾏ 
a càrrec públic, ha apostat per 

ﾏ;ﾐデWﾐｷヴが SWgﾐｷヴ ｷ ヮヴﾗﾏﾗIｷﾗﾐ;ヴ ﾉ; 
sardana en tots els seus vessants.

FOTO: Estela Busoms (ACN) Pilar Rahola es va mostrar molt agraïda

FOTO: Lídia Sabaté / Eﾐｪ┌;ﾐ┞ ﾗゲデWﾐデ;ヴ< ﾉ; I;ヮｷデ;ﾐｷ; Iヴｷゲピ;ﾐ; ﾉ; Iﾗﾏヮ;ヴゲ; AﾐｪﾉWゲﾗﾉ; ｷが ﾉ; ﾏﾗヴ;が ﾉ; Iﾗﾏヮ;ヴゲ; B;ﾐ┌どH┌S

prés de la derrota el passat mes 

de maig- i que capitanejarà el seu 

caïd en Ramon Pera, acompanyat 

del seu Raia en Antoni Pomés.

Tot l’acte solemne de relleu de 

càrrecs, marcat per un estricte 

protocol, va estar acompanyat de 

la música de la banda Ilerband de 

Lleida i la Cobla Quartana de mú-

sica tradicional.

Després de l’acte de relleu 

de càrrecs, el president de l’As-

sociació de la Festa de Moros i 

Cヴｷゲピ;ﾐゲが JﾗゲWヮ Lﾉ┌ｹゲ G<┣ケ┌W┣き Wﾉ 
director del turó de la Seu Vella, 

Jﾗ;ﾐ B;ｷｪﾗﾉが ｷ Wﾉ ピﾐWﾐデ Sげ;ﾉI;ﾉSW 

FXﾉｷ┝ L;ヴヴﾗゲ;が Wゲ ┗;ﾐ Sｷヴｷｪｷヴ ;ﾉゲ 
festers i al nombrós públic que 

va seguir la cerimònia animant 

a fer que la festa sigui més par-

ピIｷヮ;ピ┗;が ヮWヴ ;IﾗﾐゲWｪ┌ｷヴ ケ┌W Wゲ 
converteixi encara més en un es-

deveniment més lluït. Larrosa va 

assenyalar en el seu parlament 

que actes com el d’ahir, fets en 

un marc com el de la Seu Vella, 

IﾗﾐデヴｷH┌Wｷ┝Wﾐ ; Wﾐ;ﾉピヴ Wﾉ ﾐﾗゲデヴW 
patrimoni, però que en el cas de 

ﾉ; FWゲデ; SW Mﾗヴﾗゲ ｷ Cヴｷゲピ;ﾐゲが SWゲ-

ヮヴYゲ SW ヲヱ ;ﾐ┞ゲが ヮWヴ ゲｷ ﾏ;デWｷ┝Wゲ 
han passat a formar part del pa-

trimoni immaterial de la ciutat.

Pilar Rahola i Montse Parra 
reben els premis Rotllana i 
Sardalleida a Mollerussa


