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L’actuació dels Castellers de Lleida dóna el tret d e sortida a la segona edició de 
l’Obert, en què més de 50 entitats promocionen el b arri fins diumenge amb un 
centenar d'activitats 

 
 L'alcalde i regidors de tots els grups han fet pin ya en l'actuació dels Castellers de Lleida  

 

 
 

 La colla lleidatana ha fet tres "Castells al Caste ll" del Rei  
 

 



 
 Ros ha destacat en el seu parlament que “tota la c iutat estima el seu Centre Històric, que té el 

nucli al Turó de la Seu Vella”,  
 

 
 

L'actuació dels Castellers ha inaugurat el 2n Obert  Centre Històric  
 

 
 
 



 Una cercavila ha acompanyat els assistents a l'act e inaugural a fer un passeig pel Turó   

 

 
 

L’alcalde de Lleida, Àngel Ros, i regidors de tots els grups polítics de la Corporació Municipal han fet 
pinya amb els Castellers de Lleida en l’actuació que ha servit per donar el tret de sortida a l’Obert Centre 
Històric. La colla lleidatana ha inaugurat la segona edició d’aquest Obert, que compta amb la participació 
de més de mig centenar d’entitats. El paer en cap ha volgut destacar la implicació de totes les entitats i 
associacions que s’han afegit a aquest projecte. Àngel Ros ha afirmat que l’increment de la participació és 
una mostra més que “tota la ciutat estima el seu Centre Històric, que té el nucli al Turó de la Seu Vella”, 
l’escenari escollit per iniciar l’Obert. Ros ha convidat tots els lleidatans i lleidatanes a gaudir d’aquests tres 
dies d’activitats. 

Els Castellers de Lleida, que han actuat per primera vegada al Pati del Castell del Rei, han aixecat tres 
castells: un pilar de 4, de dol per la mort d’un company casteller a la Diada de Montblanc. Li ha seguit un 4 
de 7 amb agulla i l’actuació ha acabat amb un 3 de 7. Després, la colla bordeus ha fet l’assaig popular a la 
plaça de la Sardana. I ja a la mitjanit, els castellers han celebrat al seu local, als Jardins de Santa Clara, la 
1a Festa Bordeus amb República Ska i Escalivada. 

L’acte inaugural a La Suda ha anat acompanyat de focs artificials, música i espelmes. Una cercavila ha 
portat els assistents a fer una passejada romàtica per l’entorn del conjunt monumental. Aquesta nit, també 
hi ha espai per la màgia amb “mags del món”, a l’Espai 3. 

L’Obert Centre Històric va néixer l’any passat, impulsat per la Paeria i una trentena d’entitats vinculades 
directament amb el barri. L’objectiu és el d’aplegar en una mateixa programació actes i propostes per 
donar a conèixer i compartir l’activitat que es realitza al barri antic de la ciutat. La resposta de les entitats, 
associacions, col·lectius i centres culturals ha estat molt satisfactòria, ja que enguany quasi s’ha duplicat 
la participació. 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. 

El centenar d’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 gastronomia té una presència destacada a la 
programació de l’Obert, amb la segona edició demà del Tasta el Centre Històric. 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. Demà 
dissabte també hi haurà, entre altres, un concert de l’Aula de Música Moderna de l’Orfeó a la plaça dels 
Tritons. El diumenge tindrà lloc a la plaça Cervantes la 1ª improvisació popular de garrotins. 


