Salutació
Antoni Villas Miranda
Alcalde

La Festa Major se’ns presenta com una
magnífica oportunitat perquè els junedencs i junedenques fem quelcom plegats: tots units en els preparatius i, sobretot, en la gresca de la celebració. Hi ha
altres esdeveniments culturals al nostre calendari, però la Festa Major és la de tots,
la que ens defineix com a poble. Com sempre, hi estan treballant un munt de persones que sumen esforços i il·lusions perquè tot surti a la perfecció.
Enguany presentem un programa amb moltes activitats, fruit d’aquesta col·laboració ciutadana. És de justícia fer esment de la feina de la Comissió de Joventut i la
Regidoria de Festes, que hi han treballat de valent. Concerts, balls, teatre, activitats
familiars, exposicions... És una oferta àmplia, que reflecteix el potencial creatiu i la
riquesa de l’activitat cívica i cultural de la nostra vila. Petits i grans hi trobaran, de
ben segur, propostes del seu interès.
Tal com deia, la Festa Major de Juneda és la projecció d’allò que som com a poble.
Així, doncs, ha de ser engrescadora, acollidora i diversa. Ha de ser divertida i, alhora, transcendent pel que representa. L’hem de viure en respecte i companyonia
i fomentar l’esperit col·lectiu. Estic convençut que aquest any farem, una vegada
més, una Festa Major creativa que tindrà la participació massiva de tothom.
Us convido, doncs, a sortir al carrer i a gaudir de totes les activitats. Si l’estiu ha
d’acabar, acomiadem-lo amb festa grossa.

Bona Festa Major a tots i a totes!
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Salutació
La Festa Major com a traca final
Aibert Garriga Feixat
Regidor de Festes

Pràcticament durant tot l’agost l’associacionisme de Juneda està amb la maquinària greixada i apareixen activitats
que, any rere any, es repeteixen i fan que tinguem uns preludis força interessants.
I, per acabar-ho de rematar, l’últim cap de setmana... PAM! Arriba la Festa Major.
La veritat és que, abans de començar el setembre i l’inici del curs escolar, en aquestes dates tots tenim ganes de finalitzar l’estiu passant-ho bé i compartint la nostra
festa gran, i tot Juneda cada any surt i participa orgullosa de les activitats programades. Independentment de quin grup ve o a quina hora es fa, l’ambient i el caliu
de Festa Major que hi ha en aquest poble és quelcom difícil d’explicar i, sobretot,
difícil d’aconseguir; per això pensem que hem de valorar-ho i mantenir-ho, ja que
és l’essència de tot plegat.
L’estructura de la Festa Major la tenim tots plegats consolidada. A banda de petits
canvis puntuals, el que trobareu en aquest llibret us resultarà familiar, ja que es
basa en l’esquema dels últims anys. Per exemple, un dels canvis d’enguany és que
hem decidit modificar l’horari del concert de la Selvatana del dilluns i posar-lo a les
12 de la nit (tal com es feia fa uns anys). No és pas una mesura improvisada, sinó
que, tenint en compte distints inputs rebuts i analitzat tot plegat, pensem que pot
ajudar a millorar la festa.
Confiem que el que tenim pensat funcioni. En parlem a partir del dimarts 29...
Esperem, doncs, que tinguem uns preludis divertits, entretinguts i ben lluïts i us
desitgem molt bona Festa Major a tothom!

Bona Festa Major a tots i a totes!
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Nits a la fresca - Preludis de la Festa Major
Divendres 4, dissabte 5 i diumenge 6 d’agost
A partir de les 19.00 del divendres, al Poliesportiu
Torneig 3x3 d’hoquei La Picadinha.
Ho organitzen: Club Hoquei Juneda i Ajuntament de Juneda

Dissabte 5 d’agost
21.00 Pista Parc Alegria
Escala Hi-Fi Música, teatre, diversió... Torna el gran espectacle!
Ho organitza: Associació contra el Càncer de Juneda
Hi col·labora: Ajuntament de Juneda

Dijous 10 d’agost
22.00 Placeta del Complex Cultural
Presentació del llibre Joguina de la contradicció, de Miquel Capdevila.
Tot seguit, celebració dels 20 anys de l’Editorial Fonoll.
L’editorial Fonoll vol celebrar el seu aniversari estimant plegats els
llibres i vol manifestar el desig de continuar fent-ho durant molts anys
més.
Ho organitzen: Editorial Fonoll i Ajuntament de Juneda

Divendres 11 d’agost
22.00 Sortida des de la plaça Jacint Rosinach
21a Caminada la lluna i la banqueta
Recorregut fins a la 2a màquina (seguint el marge dret). Es facilitarà
aigua al Racó del Tati.
Tornada cap a les piscines (seguint el marge esquerre), amb
xocolatada i bany nocturn.
Un clàssic de casa nostra.
Ho organitzen: ADPN La Banqueta, Ajuntament de Juneda i Granja
Escola Les Obagues

Dissabte 12 d’agost
18.00 Camp de futbol annex al
poliesportiu
III Superenduro Vila de Juneda
Ho organitzen: Juneda Offroad i
Ajuntament de Juneda

Dijous 17 i divendres 18 d’agost
20.00 Poliesportiu
14è Torneig 3x3 de Bàsquet Memorial Joan Ruiz Gili i Marc
Beltran Guasch
Ho organitzen: Club Bàsquet Juneda i Ajuntament de Juneda
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Nits a la fresca - Preludis de la Festa Major
Dijous 17 d’agost
22.00 Piscines municipals
Concert del grup Jérôme Frayssinet
Gipsy Swing Quartet
Un estil de música variant del swing
que no us deixarà indiferents.
Ho organitza: Ajuntament de Juneda
Divendres 18 d’agost
21.15 Plaça de l’Església
Ballada de sardanes a la fresca
Ho organitzen: Agrupació Sardanista de Juneda i Ajuntament de
Juneda
Dissabte 19 d’agost
21.00 Plaça de l’Església
Correfoc infantil amb els Petits dels Rojos de Junda
Ho organitzen: els Rojos de Junda i Ajuntament de Juneda

22.00 Plaça dels Cantaires
Cantada d’havaneres amb el
grup Els Pescadors de l’Escala
i degustació de rom cremat. El
grup de referència en el gènere de
l’havanera ara arriba a Juneda.
Ho organitza: Ajuntament de Juneda
Diumenge 20 d’agost
9.00 Vestíbul de l’Ajuntament

Campionat de partides semiràpides d’escacs, amb sistema suís,
amb penalització de temps per trams d’ELO. Trofeu per als 3 primers
classificats.
Ho organitzen: Club d’Escacs de Juneda i Ajuntament de Juneda
13.00 Pista Parc Alegria
Sorteig públic de les llotges de la Pista Parc Alegria per a la Festa Major de
Juneda 2017.
Per saber com realitzar les inscripcions a les llotges, consulteu la nota
informativa que apareix més endavant en el llibret.
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Nits a la fresca - Preludis de la Festa Major
Dilluns 21 d’agost
22.00 Plaça de l’Església
Cinema a la fresca amb la projecció de la
pel·lícula d’animació en català Vaiana.
Ho organitza: Ajuntament de Juneda
Dimarts 22 d’agost
21.30 Piscines municipals
Espectacle per a tots els públics
"Manneken’s Piss", de la companyia Campi
qui pugui.
A Juneda s’inaugura una nova font? Vine a
comprovar-ho... De ben segur que passaràs
una bona estona.
Ho organitza: Ajuntament de Juneda.

Dimecres 23 d’agost
19.00 Carrer Roger de Llúria
33è Concurs de dibuix mural al terra
Us podeu inscriure al Complex Cultural del 17 al 23 d’agost de 17.00 a 20.00.
Ho organitzen: Jovent Junedenc i Ajuntament de Juneda
21.00 Piscines municipals
Concert amb els grups La Cintura de la Paula i Kapritxo.
Dos grups locals que obriran boca de cara a la Festa Major.
Ho organitza: Ajuntament de Juneda

Dijous 24 d’agost
22.00 Pista Parc Alegria
Teatre amb l’espectacle Yllana 25
Arriba a Juneda una de les millors companyies còmiques del país, amb 25
anys de trajectòria, carregada de provocació, teatre gestual, grans dosis de
rialles i un toc “gamberro”.
Espectacle recomanat a majors de 14 anys.
Preu entrada anticipada: 11€ / Preu taquilla: 15€
Venda d’entrades a www.teatrefoment.cat o a partir del 18 d’agost a les
oficines de l’Ajuntament.
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Actes de la Festa Major

Divendres 25 d’agost
13.00 Plaça de l’Església
Repic de campanes per anunciar l’inici de la Festa Major, a càrrec dels
Campaners de Juneda. Portes obertes per veure el campanar i el repic.
18.30 Plaça de l’Església
Cercavila d’inici de Festa Major, adreçada a
tots els públics, amb la Companyia Xip Xap,
que presenta l’espectacle “Transhumància”.
Espectacle de titelles itinerant, on pastors,
cabres i un gos ens divertiran d’allò més.
20.00 Complex Cultural
Inaguració de les exposicions:
• “L’ànima del paper”, de Jordi Bresolí
• Artistes de Juneda i contrades
• Grup de puntaires “Rosa Farran”
• M. Teresa Torres i alumnes del taller de fofutxes
Horaris d’obertura al públic: de 12 a 14 i de 19 a 21.
Ho organitzen: Ajuntament de Juneda i Centre d’Arts Juneda
21.00 Plaça de Jacint Rosinach
Sopar popular amb entrepà de xulla.
Els tiquets es vendran del dilluns 21 al dijous 24 en horari comercial a Casa
Mariana i Quiosc Juneda. El preu del sopar és de 2€ (entrepà i beguda).
22.30 Plaça de Jacint Rosinach
Pregó de Festa Major a càrrec del Grup l’Esclat.
Lliurament de premis del 27è Concurs de Cartells de Festa Major de Juneda
2017.
23.30 Cruïlla entre els carrers de Prat
de la Riba i de Sant Salvador
Tradicional Correfoc amb els diables
Els Rojos de Junda.
1.30 Pista Parc Alegria
Nit jove amb els grups Animal i
Bocamolls. Tot seguit, discomòbil amb
el DJ Roger Cornudella.
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Dissabte 26 d’agost
10.00 Plaça de l’Església
Cercavila amb la Banda Molí Vell de
Juneda.
11.00 Església Parroquial
Celebració de la Missa de Festa Major.
12.00 Plaça de l’Església
Cercavila amb el grup La Cremallera Teatre.
A la Creu, encesa de la traca d’inici de Festa
Major. A continuació, cercavila fins al Parc
Alegria.
13.00 Pista Parc Alegria
Ballada de sardanes amb la Cobla Orquestra
Montgrins, i vermut popular.
18.00 Pista Parc Alegria
Cafè concert amb l’Orquestra Montgrins
19.00 Carrer de la Font
Tradicionals cóssos i cucanyes, a càrrec del
Consell Esportiu de les Garrigues
20.00-22.00 Pista Parc Alegria
Ball de tarda amb l’Orquestra Montgrins
21.00 Piscines municipals
Espectacle del monologuista Dani Pérez.
Mestre de l’humor i de la ironia, promet
arrancar milers de rialles comentant els
aspectes més turbulents de la nostra societat.
23.30-1.30 Pista Parc Alegria
Ball de nit amb l’Orquestra Montgrins
1.30 Pista Parc Alegria
Nit jove amb l’actuació de Lokito Lopongo i
Strombers.
Tot seguit, discomòbil amb el DJ OGT
7.00 Sortida des de la Pista Parc Alegria
Batucada amb Pim Pam Dale Maraca.
8.00 Plaça de Jacint Rosinach
Esmorzar popular i tot seguit explosió de
colors amb la festa holi i alguna sorpresa més!
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Diumenge 27 d’agost
12.00 Pista Parc Alegria
Instal·lacions de joc lliure a càrrec d’Àlex
Rigol. Sonarium, adreçada als més petits,
d’experimentació sonora i sensorial. Van
de bòlit, jocs de gran format amb un ampli
marge d’edats i per a tota la família.
18.00 Pista Parc Alegria
Cafè concert amb l’Orquestra Costa Brava
19.00 Plaça Democràcia
Animació infantil amb la Cia. El Pot Petit,
amb l’espectacle “Riallades”. Un concert
que combina la música, els titelles i el
teatre, i on podreu gaudir de valent amb
tota la família!
20.00-22.00 Pista Parc Alegria
Ball de tarda amb l’Orquestra Costa Brava
21.00 Piscines municipals
Espectacle d’humor amb Víctor Parrado,
que presenta “La noche de Parrado”. Un
còmic que juga amb la improvisació i amb
el qual gaudiràs, de principi a fi, amb el seu
humor irònic, fresc i divertit!
23.30-1.30 Pista Parc Alegria
Ball de nit amb l’Orquestra Costa Brava
2.00 Pista Parc Alegria
Nit jove amb Segona Mà i La Banda del
Coche Rojo
Tot seguit, Discomòbil amb el DJNar6
Sound
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Dilluns 28 d’agost
11.00 Pista Parc Alegria
Inflables per als més petits, a càrrec del Consell Esportiu de les
Garrigues.
17.00 Sortida i arribada al carrer de la Font
Cursa ciclista 54è Trofeu Vila de Juneda.
Campionat Provincial.
Tipus de prova: Critèrium. En línia.
19.00 Carrer de la Democràcia
Espectacle “The Incredible Box”, amb la
Cia. La Tal.
El premiat espectacle de carrer que ha
girat per mitja Europa, arriba per fer
riure a grans i petits. No us el perdeu!
20.00-22.00 Pista Parc Alegria
Ball de tarda amb l’Orquestra La
Selvatana.
22.00 Pati de l’Escola
Sopar de fi de festa a càrrec del Jovent Junedenc, la Penya Ullà i els
Rojos de Junda.
Tres entitats del poble s’ajunten amb la voluntat de “fotre-la” grossa i
muntar un sopar que se’n parli. Estigueu atents a les xarxes, on anirem
passant la informació.
24.00 Pista Parc Alegria
Concert de nit amb l’Orquestra
La Selvatana.
1.30-3.00 Pista Parc Alegria
Ball de nit amb l’Orquestra La Selvatana.
3.00 Pista Parc Alegria
Nit jove amb l’actuació del grup Alberkocs i final de festa amb
Dj Monxo.
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Pregoner de la Festa Major
Grup l’Esclat

El temps no s’atura i aquest 2017 és un any de celebració perquè el Grup l’Esclat
fa 50 anys. Aquests 50 anys no serien possibles sense la col·laboració de totes les
persones que han passat per l’entitat, per la qual cosa intentar resumir els 50 anys
de l’Esclat en unes poques ratlles és una tasca pràcticament impossible perquè,
quan una associació esdevé un dels eixos vertebradors de la vida social i cultural
d’un poble, el que cal fer és una reflexió que vagi més enllà de les dades, dates i
efemèrides.
Si ens remuntem a la història recent de Juneda, veurem que el febrer de 1967 va
néixer una entitat fruit de les inquietuds d’un grup de gent que estimava la música i la cultura. La Rosa Farran i l’Antoni Pujol (membre de l’Orfeó Lleidatà) van
començar aquesta aventura, que esdevingué el Grup l’Esclat.
Sabem que era una època de canvis i Juneda, com no podia ser d’altra manera,
també bullia per dins. Així, aquesta petita entitat va anar evolucionant i creixent,
els inicis foren un cor d’adults i una coral infantil, i fou aquí on veritablement es
copsà la vessant didàctica i pedagògica que el fet coral aportava als petits cantaires. Fruit de la consolidació d’aquest primer projecte, a poc a poc s’hi van anar
sumant altres seccions, com el grup d’expressió dramàtica, embrió de l’actual
secció de teatre, la secció de flautes dolces i de percussió i la secció de ballet, que
van anar creixent i esdevenint un reclam. En definitiva, el Grup l’Esclat oferia tot
un seguit d’activitats de lleure per a la mainada i jovent junedencs, i que aportaven un valor afegit a les activitats purament lúdiques, atesa la seva base cultural
i pedagògica.
Parlem doncs d’una entitat que ha sembrat petites llavors per fer que el nostre
poble, Juneda, esdevingui un referent en el món associatiu i en el món de la
cultura amateur de les nostres contrades. Per anomenar uns exemples comentarem que les nostres corals van organitzar i participar en nombroses trobades
del Secretariat de Corals Infantils de Catalunya, els grups de teatre han participat
i guanyat nombrosos premis en festivals tant a nivell de Catalunya com d’àmbit
estatal, a l’igual que el grup de flauta i percussió, que un cop consolidats a les
nostres contrades van participar i ser premiats al Festival per a joves músics europeus, la secció de rítmica que tants premis i reconeixements ens ha donat a nivell
d’entitat i a nivell personal i la secció de ballet que va fer que molts junedencs
estimessin una disciplina a priori minoritària.
Cal evolucionar i el Grup l’Esclat intenta dia a dia donar suport a l’activitat cultural
de Juneda, fent que els nens i nenes, nois i noies de la nostra vila estimin la cultura, les arts, els reptes i el treball en equip. Uns valors que els faran somiar... perquè
aquests somnis guiaran els futurs ciutadans.
Resumint, totes les seccions del Grup l’Esclat han demostrat unes aptituds i una
dedicació per part dels petits integrants, monitors, directors i professors que envejaven entitats i formacions de gran prestigi. Com en totes les entitats i associacions hi ha èpoques de grans fites i esdeveniments que s’alternen amb d’altres
de més irregulars. Per a poder recordar els moments viscuts de tots els que s’han
vinculat amb l’entitat volem commemorar els 50 anys de l’Esclat amb un sopar el
proper 25 de novembre al pavelló de Juneda, on tots els que n’heu format part,
independentment de la secció i el moment, hi esteu convidats.

El Grup l’Esclat us desitja molt bona Festa Major!
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Correfocs
Consells i mesures de seguretat per gaudir del correfoc

Per als participants
• Portar roba de cotó, preferiblement vella, amb mànigues i pantalons llargs.
• Portar un barret amb ales que cobreixi tot el cap i tapar-se el clatell amb un
mocador de cotó.

• Protegir-se els ulls.
• Portar un calçat adequat que subjecti bé el peu (esportiu, de muntanya, etc.).
• Tenir cura de tapar-se les orelles per fer disminuir els sorolls de les explosions
pirotècniques.

• No demanar aigua als veïns.
• Obeir les indicacions dels serveis d’ordre públic i de sanitat.
• No utilitzar ni portar productes pirotècnics particulars.
• Respectar les figures de foc, els seus portadors i els músics.
• Adoptar una actitud correcta amb els diables i no obstaculitzar el pas ni ferlos caure.

• No encendre foc ni fumar a prop de les bosses del material pirotècnic.
• Seguir en tot moment les indicacions dels diables i dels cossos de seguretat.
• Assabentar-se abans de l’inici del recorregut del correfoc i dels punts d’assistència sanitària.

• En cas de patir cremades, dirigir-se immediatament als punts d’assistència
sanitària.

• En cas de perill, seguir les instruccions dels diables.
• Els nens petits han d’anar acompanyats d’un adult responsable.
Per als veïns i comerciants
• Retirar tots els vehicles dels carrers de l’itinerari.
• Abaixar els portals metàl·lics o les persianes en els edificis que en disposin.
• Protegir els vidres de les finestres, les portes i els aparadors amb cartrons
gruixuts.

• Enrotllar tots els tendals exteriors dels habitatges i locals.
• No llençar aigua als participants ni als espectadors del correfoc, perquè és

molt perillós.
• Desconnectar tot tipus d’alarmes.
• Retirar o apartar de la via pública qualsevol objecte que pugui dificultar el
pas dels actors, organitzadors i participants al correfoc (testos, taules, cadires...).
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Recorregut del correfoc
Divendres 25 d’agost, a 2/4 de 12 de la nit
Inici a la cruïlla entre el carrer de Prat de la Riba i el carrer de Sant Salvador
(davant de la sala de vetlles), plaça de l’Església, carrer de Torregrossa,
travessia de Torregrossa, placeta de Josa, carrer de Pinell, raval de Pinell,
raval de la Carnisseria, travessia del Calvari, carrer del Calvari, plaça de les
Tres Creus i carrer del Tambor del Bruc, per acabar al lloc de sortida.

Avís: amb motiu dels treballs de muntatge del correfoc, des del divendres
25 d’agost a les 11 del matí i fins que s’hagin retirat tots els ponts de llum i
cablejats després d’acabar tot l’espectacle del correfoc, el carrer de Prat de la
Riba des de la cruïlla amb el carrer de Sant Joan fins a la cruïlla amb el carrer
de Puigverd estarà tallat al trànsit rodat, tant per als autobusos com per a
tots els altres tipus de vehicles. Es demana a tothom que tingui previst un
recorregut alternatiu, perquè no es permetrà el pas per aquest tram a causa
de la perillositat que representa.

Correfoc infantil
Dissabte 19 d’agost, 9 del vespre. Plaça de l’Església
Presentació del nou grup Els Petits dels Rojos de Junda
Després de la bona acollida en les dues edicions anteriors del correfoc
infantil, aquest any els Rojos de Junda presenten una nova formació de
diables: Els Petits dels Rojos de Junda, una trentena de nens, nenes i joves
amb edats compreses dels 5 als 18 anys. Ens oferiran un correfoc dissenyat
especialment per als més petits (de 0 a 14 anys), amb l’objectiu que els
més menuts es familiaritzin amb el món i la tradició dels diables i perdin
la por als petards i als espectacles de foc, tot aprenent les normes de
seguretat que cal seguir per gaudir-los, sempre amb precaució.
L’inici serà a la plaça de l’Església i continuarà pel carrer de Torregrossa,
el Portal de Lamarca, la travessia de Pinell, el carrer de Pinell, la placeta
de Josa, el passatge de l’Església, la travessia de la plaça de l’Església i la
plaça de l’Església.
Els Rojos demanen a pares i familiars que respectin al màxim els consells
i mesures de seguretat que s’assenyalen per als participants de qualsevol
correfoc.
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Nota informativa sobre les llotges de Festa Major
Aquest any, repetint la fórmula de l’any passat i per tal d’agilitzar els tràmits de
pagament, us presentem la manera d’efectuar la inscripció a les llotges de Festa Major.

Com es realitza la inscripció, passos a seguir:
1. Primer de tot, s’haurà de treure un document de pagament amb un codi de
barres que es podrà obtenir a la pàgina web de l’Ajuntament (www.juneda.cat)
o a l’Ajuntament en horari d’oficina.
2. Un cop obtingut el document es podrà realitzar el pagament de la inscripció a
través de la línia oberta de Caixabank o bé a través del caixer automàtic de la
Caixa amb una targeta de qualsevol entitat bancària.
A la pàgina web de l’Ajuntament hi haurà les instruccions per realitzar el pagament,
tant l’opció de pagar-ho a través de la línia oberta com per fer-ho a través del caixer
automàtic amb una targeta bancària. A l’oficina bancària i a l’Ajuntament també
trobareu les instruccions en cas de dubte.

Preu de les llotges:
1a fila ................... 65€
2a fila ................... 60€
3a fila ................... 55€
El preu d’inscripció a una llotja és de 55€
Una llotja inclou la reserva de sis cadires en una llotja a partir del dijous 24 d’agost i
en motiu del teatre i durant tots els dies de la Festa Major.

• Les inscripcions es podran fer del dilluns 7 d’agost fins al divendres 18 d’agost.
• Els grups de persones que vulguin tenir llotges juntes s’han d’inscriure correlativament.

• El número de la llotja per al sorteig serà adjudicat automàticament per ordre

d’inscripció quan s’efectuï el pagament. Aquest any no s’entregarà el número
quan es faci la inscripció, sinó que el mateix diumenge 20 i prèviament al sorteig hi
haurà unes llistes amb tots els noms dels interessats i el seu número corresponent
(ho marca la inscripció).
• El repartiment de les llotges es farà per sorteig públic, que tindrà lloc el diumenge
20 d’agost a la 1 del migdia a la Pista Parc Alegria.
• Les persones inscrites no presents al sorteig i que no hagin delegat a ningú en
quedaran excloses. Així mateix es perdran els 55€ a compte en cas de renunciar
a la llotja.
• Un cop adjudicades les llotges el diumenge 20, s’haurà d’efectuar el pagament de
l’import restant durant el dilluns 21 i el dimarts 22 abans de les 14h a les oficines
de “La Caixa”, amb un nou document que us podreu descarregar de la pàgina web
de l’Ajuntament o passar-lo a recollir a les oficines de l’Ajuntament.
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Informació sobre els carrers tallats
durant els actes de la Festa Major de Juneda 2017
Durant tota la Festa Major, quedarà tallat al trànsit el carrer de la Font des
de la Creu fins a la cruïlla amb el carrer de Mossèn Anton Navarro.
El divendres a la nit, pel correfoc, es tallaran diferents carrers del nucli
antic (consulteu-ne el recorregut a la pàgina 13), en els quals tampoc no
es permetrà que hi hagi cap vehicle estacionat.
El dilluns, de les 3 de la tarda a 2/4 de 8 del vespre, es desenvoluparà la
cursa ciclista, el recorregut de la qual és: carrer de la Font (sortida), carrer
Major, plaça de l’Església, carrer de Sant Salvador, carrer de Prat de la Riba
i carrer de la Font (arribada). No es podrà circular per aquests carrers ni
deixar-hi cap vehicle aparcat durant aquestes hores, i tampoc no es podran creuar aquests carrers des dels carrers del costat.
Us recomanem buscar un accés i un recorregut alternatiu, així com aparcar els vehicles en llocs on es puguin treure sense haver de passar per cap
tram dels recorreguts esmentats, que no es podran ni tan sols creuar en
cap cas, excepte per emergències (ambulàncies, bombers, etc.).
La parada d’autobusos durant tot el divendres i tot el dilluns serà a l’antiga
caserna de la Guàrdia Civil.

Exposicions
L’ànima del paper de Jordi Bresolí
Bresolí ha col·laborat en diferents revistes literàries i és autor de diversos
poemaris. Per això, amb un cop d’ull a la seva obra s’intueix poesia i significació. Inspirat per la tècnica japonesa ‘kintsugi’, en què peces ceràmiques trencades es restauren amb pols d’or, l’autor mostra que tot element
esquerdat i restaurat acaba obtenint més
força que l’original sencer. Tal com les cicatrius que sofrim en la nostra vida i que ens
fan més forts, en lloc d’ocultar els defectes i
les esquerdes, Jordi Bresolí els accentua, els
dóna valor. La personalització de les obres
arriba al punt que en la sèrie Retrats, per
“humanitzar” l’obra, s’hi afegeix una gota de
sang dels models. Recalca la idea que ningú
és una illa completa en si mateix, sinó que
tots tenim esquerdes i tots avancem sobre
un mateix suport. Aquesta mostra ens ensenyarà una sèrie d’obres diferents en què la
utilització del paper articularà el diàleg que
donarà vida i sentit a l’exposició.
www.jbresoli.com
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Exposicions
Artistes de Juneda i contrades
Estimar i apreciar l’ART amb tots els seus valors: sensibilitat, creativitat, ordre... és el que
van ensenyar de petita a Mercè Barrufet Santacana, i és el que intenta transmetre a les seves alumnes, amb dedicació i estima.
El treball manual, com a activitat creativa i de
lleure, consisteix a elaborar objectes artístics
diversos a mà, amb ajuda d’eines o sense. Els
objectes que se n’obtenen depenen de la idea
i el mètode del creador, així com de l’esforç i
de la seva destresa.
En aquestes tasques es busca una realització
personal, una expressió de les capacitats creatives, sovint una manera de desconnectar de
la feina quotidiana.

Grup de puntaires Rosa Farran - Les puntaires i les puntes de coixí
Recuperar la història de la confecció de puntes
de coixí és recuperar una part de la història del
treball de la dona a Catalunya.
La punta de coixí o boixets és un art tèxtil
que consisteix a elaborar unes filigranes fines
i complexes a partir de l’ús d’un patró de
cartolina, fil, boixets, agulles i un coixí.
Sembla que té l’origen a Venècia al segle xvi.
A Catalunya, la tècnica de la punta de coixí va
derivar a partir del segle xvii en una indústria
que va sobreviure fins a mitjan segle xx.
Amb la desaparició de la indústria de la punta, la tècnica per a fer blondes,
puntetes, mocadors, etc. resta en el saber de les puntaires, que continuen
confeccionant-ne per a gaudi propi i transmeten els seus coneixements a qui
en vol aprendre, encara actualment.

Teresa Torres i alumnes del taller de fofutxes
Ja fa uns quants anys que va començar a
dibuixar i pintar a l’oli.
Apassionada per les artesanies, ha anat
explorant diverses tècniques del món de les
manualitats i treballs artesans variats.
Actualment, a més d’altres tècniques, ha
centrat el seu treball en l’elaboració de
nines personalitzades utilitzant goma eva,
anomenades fofutxes.
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Les fofutxes són precioses nines, d’origen brasiler, fetes 100% a mà amb una
tècnica innovadora coneguda com a “foamy 3D”, la qual dóna lloc a la creació
de vertaderes obres d’art, ben acolorides i amb increïbles detalls, que poden
arribar a convertir-se en un regal únic.

La Lluna i la Banqueta, camí cap a una festa
sense residus
Aquest any serà la 21a ocasió que se celebra la tradicional jornada festiva de la
Lluna i la Banqueta. Si ens remuntem a les primeres ocasions, cal recordar que
la passejada es feia en bicicleta. Posteriorment, des de l’Associació es va decidir
transformar la pedalada en una caminada. A anys vista i valorant el resultat,
pensem que el canvi va ser un gran encert.
Un altre dels canvis més visibles és el recorregut, que alterna la direcció cada any.
Pensem que aquesta és una bona fórmula per reivindicar el Parc de la Banqueta
com a conjunt. Si vau participar en la darrera ocasió, sabreu que aquest any ens
tocarà anar aigües amunt cap a la Segona Màquina.
Com veieu, tot i que es tracta d’una “festa” ja tradicional, no ens podem mantenir
immòbils i cal vetllar pels canvis necessaris per assegurar-ne la continuïtat i l’èxit
en diferents sentits. Estem més que contents amb el creixement que ha tingut
La Lluna i la Banqueta en la darrera dècada, però aquest creixement també ha
suposat un gran increment en el nombre de residus produïts durant la caminada.
Per aquest motiu, en aquesta edició hem decidit començar a posar fil a l’agulla i
mirar de traçar un pla a mitjà termini per reduir al màxim possible els residus
que generem. En tres o quatre anys ens agradaria eliminar d’aquesta bonica
vetllada qualsevol tipus de residu que no sigui orgànic. Però ho farem a poc a poc,
pas a pas.
Com a novetat d’aquest any, els “sequillos” no aniran envasats i no hi haurà gots de
plàstic d’un sol ús. Per això, us demanem que porteu un got reutilitzable* per a
la xocolata (sí, un got d’aquests de plàstic dur que acumuleu a casa d’altres festes
majors, del Kalikenyo Rock o d’altres festes
d’altres poblacions, tots serveixen!). D’aquesta
manera, aquest any reduirem en bona part
la quantitat de plàstic generat. Evidentment,
també us demanem que la botelleta d’aigua
que rebreu a l’avituallament la guardeu durant
el trajecte i, un cop arribeu al recinte de les
piscines municipals, la dipositeu al contenidor
groc (envasos) per tal que pugui ser reciclada.
Us agraïm per endavant la vostra col·laboració.
En poc temps hem d’aconseguir que La Lluna i
la Banqueta sigui un exemple de sostenibilitat i
un model a seguir per altres caminades o curses.

Salut i visca La Lluna i la Banqueta!
*En cas que no disposeu de cap got reutilitzable, en podreu
adquirir un a l’entrada de les piscines municipals per 1 €,
reemborsable si torneu el got.
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Concurs de Cartells de la Festa Major de
Juneda 2017
Guanyadora de la categoria adult:
ESTER GASOL DEA

Guanyadora de la categoria infantil:
ARAN VILES SANTANDREU
El jurat ha decidit donar un
accèssit a la categoria juvenil
i premiar aquest cartell
reconeixent el seu treball i la
tècnica aplicada, i valorant la
feina que comporta la seva
elaboració.
ÈLIA CAPDEVILA SANCERNI
accèssit categoria juvenil

Detall del cartell

Molt bona Festa Major a tothom!

Ajuntament de Juneda
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Guanyador de la categoria juvenil:
NOEL PONS GILABERT

