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Cultura popular, música, gastronomia i art ompliran  d’actes el barri antic de Lleida 
del 16 al 18 de setembre 

 
L'alcalde ha encapçalat la presentació de les activ itats de l'Obert Centre Històric 2011, que ha 

comptat am la participació de les entitats que hi p renen part.  
 

 
 

La segona edició de l’Obert Centre Històric comptarà amb la participació de 53 entitats que, amb les 
seves propostes, ompliran d’activitat el Centre Històric del 16 al 18 de setembre. L’Obert Centre Històric, 
que va néixer l’any passat, impulsat per la Paeria i una trentena d’entitats vinculades directament amb el 
barri, té l’objectiu d’aplegar en una mateixa programació actes i propostes adreçades a donar a conéixer i 
compartir l’activitat que es realitza al barri antic de la ciutat. La resposta de les entitats, associacions, 
col•lectius, centres culturals… ha estat molt satisfactòria i en aquesta segona edició gairebé s’han duplicat 
els col•lectius que hi participen (l’any 2010 hi van participar 31 entitats). 

L'Obert Centre Històric 2011, a banda de la diversitat d'activitats que inclou, permetrà descobrir els nous 
espais del barri antic de Lleida com el Parc de Santa Cecília o el Castell del Rei-La Suda, ha assenyalat 
l'alcalde de Lleida, Àngel Ros.  

Conèixer el Centre Històric és també conèixer d’aprop el seu patrimoni cultural i artístic i per això s’han 
organitzat jornades de portes obertes a l’Oratori dels Dolors, a l’església de la Sang, a l’escola d’art 
municipal Leandre Cristòfol, al Cercle de Belles Arts, a l’Espai Cavallers, a l’església romànica de Sant 
Martí, al Museu de Lleida, al Centre d’Art La Panera, al Col•lectiu d’Artistes l’Assalt, al Peu del Romeu, a 
les parròquies de Sant Pere i Sant Andreu i també el seu valor social amb portes obertes a la Ludoteca o 
l’Escola Bressol del Centre Històric. A més, enguany, diferents activitats lúdiques posaran en valor els 
nous espais del parc de Santa Cecília.  

El tinent d'alcalde i Regidor del Centre Històric, Josep Presseguer, ha destacat la voluntat participativa de 
les entitats que prenen part en aquest Obert, un "símbol de la cohesió i la convivència". 

Els actes de l’Obert Centre Històric començaran el dia 16 amb una jornada de portes obertes a entitats 
socials, culturals i patrimonials del barri i l’acte inaugural, que tindrà lloc a les 20h al Castell del Rei-La 



Suda. Les diferents activitats programades ocuparan més de 50 ubicacions del barri antic, amb la finalitat 
que els ciutadans i ciutadanes puguin recórrer i redescobrir el cor de Lleida, les entitats que hi 
desenvolupen la seva activitat i la seva vida comercial i cultural. 
 
 
 
La inauguració de l’Obert Centre Històric comptarà amb una actuació especial dels Castellers de Lleida al 
pati del Castell del Rei - La Suda a la que seguirà un cercavila amb un concert itinerant pel Turó de la Seu 
Vella amb música, focs d’artifici i espelmes. 

Entre el centenar d’actes que es realitzaran durant tot el cap de setmana, la gastronomia tindrà una 
presència destacada a la programació de l’Obert, amb la segona edició del Tasta el Centre Històric, que 
es realitzarà a la Pista de la Panera, coordinada per la Federació de Cases i Centres Regionals de Lleida. 
A la tarda, la nova plaça del Dipòsit del Pla de l’Aigua serà l’escenari de les activitats organitzades per la 
Plataforma del Pla de l’Aigua. Les activitats de dissabte es clouran amb un concert de l’Aula de Música 
Moderna de l’Orfeó a la plaça dels Tritons. 

El diumenge 18 de setembre, a la plaça Cervantes, tindrà lloc la 1ª improvisació popular de garrotins. 

 
 
L’alcalde de Lleida, Àngel Ros, ha encapçalat la presentació pública de la segona edició de l’Obert Centre 
Històric, que ha comptat amb la presència de representants de les diferents entitats que en prendran part 
a més del 2n tinent d’alcalde i regidor del Centre Històric, Josep Pressegeur, la 4a tinenta d’alcalde i 
regidora de Polítiques de Seguretat, Convivència i Civisme, Règim Interior i Recursos Humans, Sara 
Mestres, la 5a tinenta d’alcalde i regidora de Política cultural, Museu, Festes i Cultura Popular, Montse 
Parra, la 6a tinenta d’alcalde i regidora d’Hisenda i Economia Montse Mínguez, el regidor d’Horta i Medi 
Ambient Josep Barberà, el regidor de Coordinació de Polítiques de Barris, Joan Gómez, el regidor 
d’Esports, Txema Alonso i la regidora de Drets Civils, Cooperació i Igualtat, Rosa Ball. 

L’alcalde de Lleida ha remarcat la massiva participació dels ciutadans i ciutadanes en la primera edició de 
l’Obert i ha convidat els lleidatans a gaudir també d’aquesta segona edició que els permetrà redescobrir el 
cor de la ciutat. 

Totes les associacions i entitats que participen a l’Obert hi fan de manera altruïsta i sense ànim de lucre. 

 
 
 


