AGENDA DE JUNEDA
MAIG 2019
DIVENDRES dia 3

DIUMENGE dia 12

Inauguració de l’exposició: “Terra i Mar”

Ciclisme: Trofeu Vila de Juneda

Exposició de pintures paisatgístiques fetes a l’oli per
Antoni Setó (Floresta). Fins al 30 de maig.

La segona edició d’aquest trofeu serà puntuable per la
Copa Catalana fèmines de carretera 2019, i es
disputarà sobre un circuit urbà (c. La Font -amunt-, c.
Àngel Guimerà, c. Convent, c. Domingo Cardenal
-avall- i c. Folch i Torres) i celebració de Comunions a
la Plaça l’Església. Més info: http://cccpjuneda.info/

Hora: 20.00h al Complex Cultural
Organitza: Complex Cultural i Ajuntament de Juneda

DIUMENGE dia 5
Entrega del 29è Premi Literari de les
Garrigues
Concurs on participen les escoles i instituts de la
comarca per tal de fomentar la creació d'obres literàries
en català i promoure la passió per l'escriptura entre els
estudiants.

Hora: 12 del migdia
Lloc: Teatre Foment
Organitza: Consell Comarcal de les Garrigues, Ajuntament Juneda

Hora: 10.30h (Recollida de dorsals 9.15)
Lloc sortida: C. La Font
Organitza: Club Colla Ciclista la Pedalada de Juneda

Concert Escola Música Juneda + Navàs
Els alumnes de l’escola de música de Juneda.

Hora: Tarda
Lloc: Teatre Foment
Organitza: Escola de música
Col·labora: Ajuntament de Juneda

DIVENDRES dia 10
TAST DE VINS
Amb el Celler Altavins DO Terra Alta.
Organitzat per Tastavins, reserves al telèfon
642.783.508 Places limitades.

Hora: 21.00h
Lloc: Complex Cultural
Preu: Sòcia 10€ o No sòcia 15€

DIJOUS dia 16
Xerrada: “Prevenció solar i càncer de pell”
Amb la Dra. Martí, catedràtica en Dermatologia i
dermatòloga a l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova.

Hora: 20.00h
Lloc: Complex Cultural
Organitza: AECC junta local de Juneda
Col·labora: Ajuntament de Juneda

Teatre: A.K.A. (Also Know As)
Comèdia guanyadora de 4 premis Butaca, entre ells a
millor Espectacle de petit format.

Hora: 21.00h (Durada: 75 minuts)
Lloc: Farinera
Preu: 14€ / Amics: 10€ / Menors 25 anys: 8€
Organitza: Teatre Foment

DIJOUS dia 11

DIVENDRES dia 17
Documental: “L’alè del camp. La Vall del
Francolí” Banqueta
Narració que explica canvis soferts a la regió del camp
de Tarragona des de la implantació de la indústria
petroquímica fins als nostres dies, així com la
preocupació dels ciutadans sobre la contaminació de
l’aire.

NIT DELS MUSEUS amb el lema: Tradicions Hora: A les 20.00h
Dins el Dia Internacionals dels Museus (una iniciativa
del Consell d'Europa) gaudirem d’una actuació musical
(20.00h). Acompanyat d’una conferència (20.30h)
sobre Minferri: “Gossos i guineus en enterraments de
l’edat del bronze: companys salvatges o domèstics per
al més enllà?” a càrrec de la Dra. Ariadna Nieto
Espinet. Seguit d’una visita guiada (21.15h) al Museu
de Minferri a l’exposició “Colors de Terra” per Joan B.
López.

Lloc: Complex Cultural

A partir de les 20.30h al Complex Cultural

Organitza: Grup l’Esclat

Organitza: Associació la Banqueta

DISSABTE dia 18
La Gran Estrena
Festival de Dansa i Funky del Grup l'Esclat.

Hora: 18.00h
Lloc: Teatre Foment

Organitza: Ajuntament de Juneda i Amics del Museu
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DIUMENGE dia 19

DIVENDRES dia 31

La Gran Estrena
Festival de Dansa i Funky del Grup l'Esclat.

A les 12.00h al Teatre Foment

Show Gala de PATINATGE
Tarda d’espectacle de patinatge, modalitat individual i
Xou. Amb altres modalitats de dansa i números
sorpresa. A la mitja part es farà un sorteig de diferents
lots molt engrescadors i es podran comprar les tires en
el mateix moment de la gala.

Exposició Banquetes
Fotografies de banquetes arbrades dels canals d’Urgell i
Presentació de Canal Viu (Plataforma per salvar les
banquetes del canal d’Urgell) entre d’altres projectes
futurs.

Hora: A les 18.00h
Lloc: Carrer Democràcia (Placeta de la Sal)
Organitza: Associació la Banqueta. Col.: Ajuntament de Juneda

A les 18.00h al Teatre Foment
Preu: 3 € (venda: Ajuntament i Complex)
Organitza: Grup Show de Juneda Col.: Ajuntament de Juneda

DIJOUS dia 23
Presentació del nou llibre del POSTU
Presentació del llibre “Sóc més de l’Oest” i xerrada
del lleidatà “Sr. Postu” que ha aconseguit més de més
de 100.000 euros per diferents organitzacions
benèfiques de la província així com la difusió mediàtica
tant de costums, aliments i tradicions nostrades.

A les 20.00h al Complex Cultural
Organitza: Ajuntament de Juneda

DIVENDRES dia 24
Debat amb els candidats d’aquestes
eleccions municipals
En aquest debat a quatre on hi participaran tots els
candidats que es presenten a les eleccions municipals
del diumenge dia 26 de maig de Juneda es realitzaran
preguntes tant per part dels organitzadors com també
s'obrirà al públic assistent a l'esdeveniment.

A les 21.30h al Teatre Foment
Organitza: Revista Fonoll

DISSABTE dia 25
Teatre: IMMORTAL. Bruno Oro
Comèdia dramàtica futurista on el protagonista es
desdoblarà en multitud de personatges.

Hora: 19.00h (Durada: 80 minuts)
Lloc: Farinera
Preu: 16€ / Amics: 12€ / Menors 25 anys: 8€
Organitza: Teatre Foment

DIMARTS dia 28
Concert de menuts de l’Escola de Música
Perquè les famílies puguin gaudir dels progressos dels
infants (de 3 a 5 anys) de l’Escola de Música.
L’Escola, també organitza al Pavelló de l’Oli de les
Borges Blanques, el divendres 31 a les 19.30 h, un
concert dels grups corals i instrumentals sota el títol
“Com ho ballaries?” no us ho perdeu!

DURANT EL MES DE MAIG
Juneda més florida
Dins la campanya de les Garrigues més florides,
l’Ajuntament recompensarà els participants amb un
retorn dels rebuts de la compra de flors.
Pel retorn es necessita tenir les flors visibles des del
carrer (sobretot durant els dies 27, 28 i 29 de maig),
s’haurà de portar els tiquets de compra i fulla
d’inscripció amb el numero de compte al Complex
Cultural (del 3 al 7 de juny).

Receptes dels padrins
Sorteig d’una garrafa d’oli per aquells que participin en
compartir receptes de les padrines i padrins. Porta la
teva al Complex Cultural de Juneda durant aquest mes!

DISSABTE dia 1 DE JUNY
2a Trobada de colles infantils de diables
Demostració infantil d’espectacle musical i de foc que
recorrerà els carrers de Juneda fins a la Plaça
Catalunya. Amb diverses colles invitades que faran la
delícia de petits i grans.

Hora: A partir de les 19.00 h (fins les 22.00h)
Lloc: Plaça Jacint Rosinach
Organitza: Rojos de Junda. Col.: Ajuntament de Juneda.

Aplec del Caragol
La Penya Ullà us fa saber les activitats de l’associació
dins l’aplec del caragol.
El dissabte 1 de juny: actuació a les 12.30 h del grup
Los Vikingos.
I el diumenge 2 de juny: esmorzar a les 10.30 h per
tots els junedencs que vulguin: la típica xulla de
Juneda, seguit de Vermut rumbero amb Er Taqueta.

Hora: Del 31 de maig al 1 de juny
Lloc: Parcel·la 96 de la penya als Camps
Elisis de Lleida
Organitza: Penya Ullà.

A les 19.00h al Teatre Foment
Organitza: Escola de Música i Teatre Foment
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