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SALUTACIÓ

J

Benvolguts junedencs i junedenques,
a és aquí una nova edició de la Festa Major de Juneda. Esperem que
puguem retrobar-nos-hi tots els veïns i, alhora, donem la benvinguda
a tots aquells que ens hi vulgueu acompanyar.
Aquest 2018 és un any especial per a la nostra vila, especialment
per a aquells que han gaudit del futbol, ja sigui practicant-lo o com
a aficionats. Enguany celebrem el centenari del Club Futbol Juneda i
tots ens sentim molt orgullosos d’haver pogut arribar a aquesta fita.
Cent anys de futbol comporten el compromís de molta gent. Conformen el
relat d’una història que ens uneix i ens satisfà. En aquests cent anys s’apleguen
moments d’eufòria, de bones companyies, de celebracions, de modes, de grans
jugadors i d’un millor públic..., però també de patiments, de canvis, d’anhels
incomplerts... Tot forma part del nostre patrimoni esportiu.
I amb motiu d’aquest centenari, enguany el CF Juneda serà l’entitat encarregada de fer el pregó de la Festa Major. És, doncs, un reconeixement a tos aquells
que n’han format part i, en especial, als que amb el seu esforç fan possible
aquesta efemèride.
Per a tots vosaltres, petits i grans, arriba una nova edició de la Festa Major,
pensada amb afecte. Per això, vull donar les gràcies a tots el que la fan possible.
Molt bona Festa Major!
Antoni Villas
Alcalde
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SALUTACIÓ

E

Benvolguts i benvolgudes,
n aquest llibret, us presentem el que hem anat treballant al llarg
de l’any des de l’agost passat. Hem tingut inputs de diverses
persones, que ens ajuden comentant-nos allò que sota el seu
criteri ha funcionat i allò que potser necessita millorar... Aquest
és el moment, crec jo, de donar-vos les gràcies per ser-hi i participar-hi, i per animar-vos a seguir-ho fent de la manera que vosaltres cregueu.
Estareu d’acord amb mi que la Festa Major de Juneda, per a la gent de
Juneda i per a la gent que s’hi entén, de festes majors, és la millor amb diferència!
. No obstant això, ens hem arriscat i per intentar millorar-la hi
hem introduït alguns canvis. Quan feu un cop d’ull al programa d’actes, doncs,
hi veureu algunes novetats, que també esperem que siguin del vostre grat.
Ara que ja us he posat la falca i us he explicat el que crec que havia d’explicar-vos, vull desitjar-vos que tingueu una bona Festa Major. Gaudiu-ne amb els
vostres i feu que seguim sent l’enveja dels forasters que venen a la nostra vila
aquests dies i es meravellen de veure’ns que, com a poble, som participatius i
estem cohesionats. Entre tots fem que la Festa Major sigui nostra, de tots i de
cadascun de nosaltres a la vegada.
Bona Festa Major a tothom!
Aibert Garriga
Regidor de Joventut i Festes
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NITS A LA FRESCA - PRELUDIS DE LA FESTA MAJOR
Divendres 3 i dissabte 4 d’agost

A partir de les 19.00 h del divendres, al poliesportiu
Torneig 3 x 3 de Hoquei La Picadinha
Organitzadors: Club Hoquei Juneda i Ajuntament de Juneda

Diumenge 5 d’agost

10.30 h a les Piscines Municipals
Exhibició dels participants als cursets de natació
Tot seguit, inﬂables per a tots els nens i nenes
Organitzadors: Consell Esportiu de les Garrigues, AMPA de l’Escola Manuel
Ortiz i Ajuntament de Juneda
19.00 h a la Pista Parc Alegria
Ball d’estiu amb el Trio Jalaysa
Organitzador: Ajuntament de Juneda

Dijous 9 d’agost

20.15 h a la zona de gespa de les Piscines Municipals
Nit dels Muricecs
Places limitades, us podeu inscriure al bar de les piscines o mitjançant un correu electrònic a banqueta@gmail.com
Organitzadors: ADPN La Banqueta, Ajuntament
de Juneda

Divendres 10 d’agost

21.15 h a la plaça de l’Església
Ballada de Sardanes a la Fresca
Organitzadors: Agrupació Sardanista de Juneda
i Ajuntament de Juneda

Dissabte 11 d’agost

21.30 h a la Pista Parc Alegria
Escala en hi-ﬁ
Música, teatre, diversió... Torna el gran espectacle!
Organitzadors: Grup de Colònies Estel Nou i
Ajuntament de Juneda

Diumenge 12 d’agost

A partir de les 9.00 h al 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
Organitzadors: Club d’Escacs de Juneda i Ajuntament de Juneda
19.00 h a la Pista Parc Alegria
Ball d’estiu amb el Trio Coral
Organitzador: Ajuntament de Juneda
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Dimecres 15 d’agost

19.00 h a la Pista Parc Alegria
Ball d’estiu amb el Trio Pep i Mª José
Organitzador: Ajuntament de Juneda

Del dijous 16 al diumenge 19 d’agost

Dijous i divendres a partir de les 16.00 h, dissabte i diumenge a partir de les 8.00 h
24 h de tennis i pàdel al Club Tennis Juneda
Organitzador: Club Tennis Juneda

Divendres 17 d’agost

21.30 h al nou parc de Juneda
6a edició de Les Garrigues Guitar Festival
Concert a càrrec de la soprano Natália
Labourdette i el guitarrista Javier Garcia
Verdugo, un jove duet premiat en diferents
concursos europeus.
Organitzadors: Consell Comarcal de les Garrigues i Ajuntament de Juneda

Dissabte 18 d’agost

21.00 h al Portal del Marca
Correfoc infantil amb els Petits dels Rojos de Junda
Organitzadors: els Rojos de Junda i Ajuntament de Juneda
22.00 h a la plaça dels Cantaires
Cantada d’havaneres amb el grup Ultramar i degustació de rom cremat. Un grup innovador amb un estil
propi, tot un referent en el gènere de l’havanera del
nostre país.
Organitzador: Ajuntament de Juneda

Diumenge 19 d’agost

13.00 h a la Pista Parc Alegria
Sorteig públic de les llotges del Parc Alegria per a la Festa
Major de Juneda 2018. Consulteu la nota informativa que apareix més endavant en el llibret per saber com realitzar les inscripcions a les llotges.
19.00 h a la Pista Parc Alegria
Ball d’estiu amb el Duo Mambo Grup
Organitzador: Ajuntament de Juneda

Dilluns 20 d’agost

22.00 h a la plaça de l’Església
Cinema a la fresca, projecció de la pel·lícula d’animació
Peter Rabbit.
Organitzador: Ajuntament de Juneda
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Dimarts 21 agost
22.00 h sortida des del Portal del Marca
22a Caminada la lluna i la banqueta.
Recorregut fins al pont Negre (seguint el marge
esquerre i tornada seguint el marge dret) per acabar a les piscines amb xocolatada i bany nocturn.
Es facilitarà aigua i fruita al pont Negre, però cal
que tothom dugui un got reutilitzable que servirà per l’aigua i la xocolata
Organitzadors: ADPN La Banqueta, Ecocentre Les Obagues i Ajuntament de
Juneda

Dimecres 22 d’agost
19.00 h al carrer Roger de Llúria
34è Concurs de dibuix mural al terra
Us podeu inscriure al complex cultural del 16 al 21 d’agost de 17.00 h a 20.00 h
Organitzadors: Jovent Junedenc i Ajuntament de Juneda
21.30 h als antics rentadors municipals
Nit Poètica dels Premis Joan Duch i Carles Hac Mor
Presentació dels llibres guanyadors 2018 i concert a càrrec de Meritxell Gené,
Heura Gaya i Meritxell Cucurella-Jorba. Durant l’acte es farà una degustació
d’una copa de cava.
Organitzadors: Comissió Joan Duch, Editorial Fonoll i Ajuntament de Juneda
Col·labora: Associació Tastavins Juneda

Dijous 23 d’agost
20.30 h al camp municipal d’esports
Triangular de futbol de Festa Major i presentació del nou himne del CF Juneda
Servei de bar i entrepans
Organitzadors: CF Juneda i Ajuntament de Juneda
23.00 h a les Piscines Municipals
Concert amb els grups Kapritxo i AfroCaribbeanCollective Style DJ’s
Dos grups locals que obriran boca de cara a la Festa
Major.
Organitzador: Ajuntament de Juneda
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ACTES DE FESTA MAJOR
DIVENDRES 24 AGOST
13.00 h a la plaça de l’Església,
Repic de campanes per anunciar l’inici de la Festa Major de Juneda 2018 a càrrec
dels Campaners de Juneda. Portes Obertes per veure el campanar i el repic.
18.30 h a la plaça de l’Església
Cercavila d’inici de Festa Major adreçat a tots
els públics amb Xirriquiteula Teatre presentant l’espectacle Girafes, una família de girafes acompanyades d’uns músics que amb els
seus instruments ens submergeixen en una atmosfera onírica i silvestre.
20.00 h al Complex Cultural
Inauguració de les exposicions:
· “Silenci que no calla” escultures de Llorenç Garcia i lleixiugrafies de Ferran Garcia
· Exposició d’aquarel·les de Pere Rosinach
· “Història gràfica i documental del CF Juneda. 1918-2018”
Horaris d’obertura al públic: de 12.00 h a 14.00 h i de 19.00 h a 21.00 h.
Organitzadors: Complex Cultural i Ajuntament de Juneda
Col·laboradors: Tastavins i Centre Arts Juneda.
21.00 h a la plaça de Jacint Rosinach
Sopar popular amb entrepà de xulla.
Els tiquets es vendran del dilluns 20 al dijous 23 en horari comercial a la botiga Casa Mariana i al Quiosc Juneda. El preu del sopar és de 2 € (entrepà i
beguda).
22.00 h a la plaça de Jacint Rosinach
Pregó de Festa Major a càrrec del Club de Futbol Juneda
Lliurament de premis del 28è Concurs de Cartells de Festa Major de Juneda 2018
23.00 h a la cruïlla entre els carrers de Prat de la Riba i de Sant
Salvador
Tradicional Correfoc amb els diables Els Rojos de Junda
1.30 h a la Pista Parc Alegria
Nit jove amb els grups Versión Imposible i Hey! Pachucos
Tot seguit, discomòbil amb el Dj Clofu
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DISSABTE 25 D’AGOST
10.00 h inici a la plaça de l’Església
Cercavila amb la Banda Molí Vell de Juneda
11.00 h a l’Església Parroquial,
Celebració de la Missa de Festa Major musicada i cantada per l’Orquestra
Nova Blanes.
12.00 h inici a la plaça de l’Església
Cercavila amb el grup Los Grallers dels 9 Salts de Juneda acompanyats dels Grallers Els Desrcodats de Torregrossa, dels Grallers de l’Albi, el grup Vivall de les Borges Blanques i els Grallers de l’Espluga Calba. Encesa de la traca d’inici de Festa
Major a la Creu i a continuació, cercavila fins al Parc Alegria.
13.00 h al Parc Alegria
Ballada de sardanes amb la Cobla Orquestra Nova Blanes i vermut popular
18.00 h a la Pista Parc Alegria
Cafè concert amb l’Orquestra Nova Blanes
18.00 h a 20.00 h a la plaça de Melis
Brunch Water Fest amb el Dj Trebor i Dj Milu
19.00 h al carrer de la Font
Tradicionals cóssos i cucanyes a càrrec del Consell Esportiu de les Garrigues
20.00 h - 22.00 h a la Pista Parc Alegria
Ball de tarda amb l’Orquestra Nova Blanes
21.00 h a la plaça de Melis
Mr. Kebab de l’humorista Juan Callate, un espectacle que barreja
humor absurd, surrealisme, joc de paraules i una gran complicitat
amb el públic.

*No recomanat a menors de 16 anys

24.00 h a la Pista Parc Alegria
Nit jove amb l’actuació de La Pegatina i La Cosa Nostra
Tot seguit, discomòbil amb el Dj Xavi Alfaro
Venda d’entrades a www.juneda.cat
(1) Entrada anticipada: 8 € (amb consumició) / taquilla: 8€ (sense consumició). Aforament limitat
(2) Els menors de 16 anys hauran d’anar acompanyats d’un pare, mare o tutor i de la corresponent autorització que es podran descarregar de la web de l’Ajuntament www.juneda.cat
(3) Els menors de 14 anys tenen l’entrada gratuïta.

7.00 h sortida des de la Pista Parc Alegria
Itinerant electrònic amb Dj Sorpresa
8.00 h a la plaça de Jacint Rosinach
Esmorzar popular, tot seguit festa i alguna que altra sorpresa...
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DIUMENGE 26 D’AGOST
A les 11.00 h a la Pista Parc Alegria
Tombs Creatius presenta El monstre de colors, una instal·lació de jocs d’enginy i diversió. I Puck Cinema Caravana, la sala més petita de cinema. Adreçat
a tota la família.
19.00 h a la plaça Democràcia
Espectacle Flou Papagayo de Mumusic Circus,
una companyia de circ amb llenguatge plural i
divers apta per tots els públics. Un espectacle
màgic i emocional. No us el perdeu!
De 20.00 h a 22.00 h a la Pista Parc Alegria
Ball de tarda amb l’orquestra Costa Brava
21.00 h a la plaça de Melis
Espectacle d’humor amb Andreu Casanova presentant La vida es un gag. Còmic de vocació, gràcies a la
seva improvisació i gestualitat, mostra una empatia i
feedback amb el públic que fa que els seus espectacles
siguin pura diversió.
*No recomanat a menors de 16 anys

24.00 h a la Pista Parc Alegria
Concert de nit amb l’orquestra Costa Brava
24.00 h a la plaça de Melis
The Jove Fest amb el Dj Aleix Fontàs i Dj Monxo
D’1.30 h a 3.00 h a la Pista Parc Alegria
Ball de nit amb l’orquestra Costa Brava
3.00 h a la Pista Parc Alegria
Nit jove amb The Jukebox i
DJNar6 Sound
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DILLUNS 27 D’AGOST
11.00 h a la Pista Parc Alegria
Inﬂables per als més petits a càrrec del Consell Esportiu de les Garrigues
17.00 h amb sortida i arribada al carrer de la Font
Cursa ciclista 55è Trofeu Vila de Juneda,
campionat provincial
Tipus de prova: Critèrium. En línia
19.00 h a la plaça Democràcia
Animació infantil amb la Cia. El Pot Petit amb l’espectacle A l’aventura!,, un concert que combina la música,
amb els titelles i el teatre, i on podreu gaudir de valent amb tota la família!
19.00 h al camp de futbol annex al Poliesportiu
Power Granger
De 20.00 h a 22.00 h a la Pista Parc Alegria
Ball de tarda amb l’orquestra Selvatana
22.00 h a la plaça de Melis
L’últim sopar... de Festa Major
Diferents entitats del poble s’ajunten amb la voluntat de fotre-la grossa i
muntar un sopar que se’n parli.
Després del sopar Correbars amb el grup La Bandarra Street Orkestra
Els tiquets es podran comprar del dilluns 20 al dijous 24 d’agost a les oficines
de la planta baixa de l’Ajuntament.
24.00 h a la Pista Parc Alegria,
Concert de nit amb l’orquestra Selvatana
D’1.30 a 3.00 h a la Pista Parc Alegria
Ball de nit amb l’orquestra Selvatana
3.00 h a la Pista Parc Alegria
Nit jove amb l’actuació del grup Contraband i final de festa amb Dj OGT
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PREGONER DE FESTA MAJOR
EL FUTBOL I LA FESTA MAJOR
Com bé sabeu, aquest any, el Club de Futbol Juneda estem de celebració.
Hem viscut la nostra Festa Major particular amb multitud d’actes que
han servit per a commemorar els cent anys de futbol a la nostra vila i per
homenatjar a totes aquelles persones que han posat el seu granet de sorra
perquè el club arribi a aquesta fita important. Arribar a complir cent anys no és
gens fàcil per a un club o una entitat, i això ha estat mèrit de totes aquelles persones
que hi han dedicat el seu temps i esforç des de 1918 a l’actual 2018.
La Festa Major de Juneda i el futbol han guardat un estret lligam des de fa molts
anys, sent el partit, en algunes ocasions, un dels principals atractius del programa. La
primera ressenya que trobem data a 29 d’agost de 1922 quan, segons el número 6.702
de L’Ideal (diari republicà de Lleida), parla de “Gran partit de fútbol entre els primers
equips C. D. Republicans de Lleyda i F.C. Juneda”.
Cal dir que aquests partits tenen en comú diversos aspectes que es repeteixen:
són partits amistosos, a vegades, amb finalitat solidària; la majoria es disputen al mes
d’agost; serveixen per a fer la presentació de la plantilla de la pròxima temporada i
acostuma a haver-hi una copa en litigi. Aquest trofeu és ofert, a més del mateix club
i de l’Ajuntament, per entitats col·laborades que van rellevant-se al llarg dels anys.
També cal fer menció d’un altre detall que és habitual en els partits de Festa Major: la
pilota en joc. Normalment era costum que fos regalada o bé pel club o bé pel consistori
local. Ara bé, hem vist als programes que hi havia altres empreses que van seguir
aquest ritual futbolístic com a reclam publicitari.
Equips de prestigi com el Sabadell, l’Europa, el Gimnàstic de Tarragona, el Lleida, el
Barcelona amateur, el Tàrrega, el Valls, el Reus, el Balaguer, el Huesca, el Mollerussa o
l’Espanyol amateur, entre altres, van visitar la nostra vila per disputar el torneig o partit de
Festa Major. També és destacable la presència dels jugadors Arocha, Guzmán i López del
FC Barcelona que reforçaren el Juneda en el partit davant del Borges en la Festa Major de
1930 o el partit de 1966 davant exjugadors del club blaugrana que comptaven a les seves
files amb jugadors de talla internacional com Gensana, Basora o Kocsis, entre d’altres.
Aquest 2018, el futbol també tindrà un paper destacat dins de l’esperada Festa
Major. El dijous 23 es disputarà l’interessant torneig triangular on s’aprofitarà l’ocasió
per estrenar l’himne del club amb lletra i música del compositor junedenc Josep
Rosinach i Boronat. Aquest serà interpretat per diferents agrupacions musicals locals.
Ens fa especial il·lusió ser els pregoners que donin el tret de sortida a la festa i ens
complau fer-los saber que durant aquests dies festius podreu visitar l’exposició “Història
gràfica i documental del CF Juneda. 1918-2018” que es mostrarà al Complex Cultural.
No podem tancar aquestes línies sense donar-vos a conèixer el darrer acte que
servirà per a tancar la celebració del centenari del club. Al novembre es presentarà el
llibre Història del Club de Futbol Juneda (1918-2018), realitzat per Joan Cornudella i
Pere Olivart, tots dos exjugadors del club garriguenc.
Ja només ens queda desitjar-vos que passeu una bona Festa Major i que per molts
anys més puguem acompanyar el nostre club amb el crit de Venga Rojos! Moltes felicitats!
Juneda, agost de 2018
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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 el calçat adequat que subjecti bé el peu (esportiu, de muntanya, etc.).
• Tenir cura de tapar-se les orelles per 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-los el pas ni fer-los
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.
• Tenir cura que els nens petits vagin 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 persianes en els edificis que en disposin.
• Protegir els vidres de les finestres, portes i aparadors amb cartrons gruixuts.
• Enrotllar tots els tendals exteriors dels habitatges i locals.
• No llençar aigua als participants ni als espectadors del correfoc per la perillositat
que representa.
• 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...).

12

RECORREGUT DEL CORREFOC
Divendres 24 d’agost a les 11 de la nit
Inici a la cruïlla entre el carrer de Prat de la Riba i el carrer de Sant Salvador (davant de
l’antiga sala de vetlles); continuarà per la plaça de l’Església, el carrer de Torregrossa, la
travessia de Torregrossa, la placeta de Josa, el carrer de Pinell, el raval de Pinell, el raval
de la Carnisseria, la travessia del Calvari, el carrer del Calvari, la plaça de les Tres Creus, el
carrer del Tambor del Bruc i acabarà al lloc de sortida.

Avís:

Amb motiu dels treballs de muntatge del correfoc, des del divendres 24 d’agost a les
11 del matí i fins que s’hagin retirat tots els ponts de llum i cablejats després d’acabat
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 comporta.

Correfoc infantil
Dissabte 18 d’agost a les 9 del vespre al portal del Marca
Presentació del grup Els Petits dels Rojos de Junda
Després de la bona acollida del correfoc infantil de l’any passat, aquest any els Petits
dels Rojos de Junda tornen amb més força i foc. 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), seguint amb l’objectiu que 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 i seguretat.
Inici al Portal del Marca, el carrer de Torregrossa, Travessia de Torregrossa, la placeta
de Josa, el carrer Pinell, el carrer de la Costa, el carrer Bas i el final de nou al Portal del
Marca.
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 DE LES LLOTGES DE FESTA MAJOR
Aquest any, repetint la fórmula dels darrers anys i per agilitzar els tràmits de pagament,
us presentem la forma d’efectuar la inscripció a les llotges de Festa Major.
Passos que cal seguir per a la inscripció de les llotges:
1. En primer lloc, cal un document de pagament amb un codi de barres. El podeu
passar a recollir per les oficines de l’Ajuntament o de La Caixa, o el podeu
descarregar del web de l’Ajuntament (www.juneda.cat).
2. Un cop obtingut el document, podeu 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.
3. Al web de l’Ajuntament es poden visualitzar les instruccions per realitzar el
pagament, tant de l’opció a través de la línia oberta com de l’opció 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 durant tots els dies de la
Festa Major.

• Les inscripcions es poden realitzar del dilluns 6 d’agost al divendres 17 d’agost.
• Els grups de persones que vulguin tenir llotges juntes s’han d’inscriure
correlativament i utilitzar el mateix nom.

• 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
a mà quan es faci la inscripció, sinó que el mateix diumenge 20, abans del
sorteig, hi haurà unes llistes amb tots els noms dels interessats i el seu número
corresponent (el marca la inscripció).

• El repartiment de les llotges es farà per sorteig públic, que tindrà lloc el diumenge
19 d’agost a la 1 del migdia a la pista del Parc Alegria.

• Les persones inscrites no presents al sorteig i que no hagin delegat a ningú en
quedaran excloses. Així mateix, perdran els 55€ a compte en cas de renunciar a
la llotja.

• Un cop adjudicades les llotges el diumenge 19, s’haurà d’efectuar el pagament
de l’import restant durant el dilluns 20 i el dimarts 21 abans de les 14.00 h a
les oficines de “La Caixa” amb un nou document, que us facilitarem el mateix
diumenge al sorteig de les llotges.
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INFORMACIÓ DELS CARRERS TALLATS

DURANT ELS ACTES DE LA FESTA MAJOR DE JUNEDA 2018
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, amb motiu del correfoc, es tallaran diferents carrers del nucli
antic (consulteu-ne el recorregut a l’inici de l’apartat dels correfocs), 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 l’antiga caserna de
la Guàrdia Civil.

EXPOSICIONS DE FESTA MAJOR 2018
El silenci que no calla, escultures de Llorenç Garcia i lleixiugrafies de Ferran
Garcia
Aquesta exposició destaca per unes escultures majoritàriament de fusta. L’obra de
Llorenç Garcia la gaudireu perquè sembla que la fusta recuperi una calidesa i naturalitat
insòlites. El costum és trobar la fusta en la natura
feréstega o en mobles rígids i s’oblida el moviment que
pot assolir.
Les escultures estaran envoltades de lleixiugrafies
de Ferran Garcia (pare del Llorenç), que són poesies
gràfiques en les quals, en lloc de pintura, s’han
realitzat traient el pigment de la base utilitzant
lleixiu. S’ha de pensar una mica al revés: en lloc
de fer protagonista la taca de color, el que parla a
l’espectador és el buit que provoca el lleixiu, el
silenci és el que ens dirà alguna cosa.
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Aquarel·les de Pere Rosinach
Pere Rosinach Palau (el Pere de cal Barba) ja tenia afició de
feia temps a la pintura. Tot i que és autodidacta, volia millorar la
tècnica i, per tant, necessitava classes.
L’any 2013, va començar a l’Escola d’Art de Leandre Cristòfol
de Lleida, on encara continua rebent classes d’aquarel·la.
Al mateix temps, va assistir a un grup particular impartit per
l’Alexandra Balaguer, també a Lleida.
Ara ha fet un recull de tota la seva obra, molt diversa, per
cert, però a la vegada molt real.

Història gràﬁca i documental del
C.F. Juneda. 1918-2018
Amb motiu de la celebració del centenari del Club de Futbol
Juneda, hem preparat una exposició de fotografies, documents i
objectes per tal de recordar els cent anys de futbol a la nostra vila.
Força Juneda i visca el futbol!

La Lluna i la Banqueta
ADPN La Banqueta, agost 2018
Cap a una festa sense residus (II)
Com ja en sou coneixedors, l’any passat vam engegar la idea d’eliminar
progressivament els residus no orgànics d’aquesta caminada. Per això, com l’any
passat, us demanem que porteu un got reutilitzable, que aquest any tindrà un doble
ús: en primer lloc per a l’aigua i després per a la xocolata. Aquest any quan arribeu al
Pont Negre tindreu la magnífica oportunitat d’omplir el vostre got amb aigua de la font
de Rocallaura, que, segons la sabiesa popular, és una aigua coneguda per les seves
propietats mineromedicinals. En aquest punt també tindreu la possibilitat d’agafar una
peça de fruita.
Després, un cop arribeu a la piscina, ja sabeu el funcionament: melindro, xocolata
desfeta (gentilesa de l’ecocentre Les Obagues) i bany nocturn a les piscines.
Agraïm per endavant la vostra col·laboració per ajudar-nos a fer que aquesta
activitat sigui un exemple de sostenibilitat i model a seguir per altres
caminades o curses.
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.

16

Caminar aigües avall ﬁns al pont Negre
Des de l’associació sempre hem seguit la norma no escrita d’alternar un any fins a la
segona màquina i un altre fins al pont Negre. A continuació volem donar-vos a conèixer
els motius d’aquesta decisió.
Activitats com aquesta, que reuneixen molta gent, són una magnífica oportunitat
per reivindicar el nostre parc. Des de fa 27 anys sempre hem treballat per conservar
les arbredes des del Collet fins a la font del Paradell.
Anar cap al pont Negre, a més de trencar la monotonia, també ens ajuda a realitzar
jornades de treball en aquest tram de canal -aquest estiu, els dies 7 i 16 d’agostrecollint deixalles, desbrossant, podant i cuidant les imponents arbredes de plàtans a
les partides del Bas i del Cos.
En aquesta banda trobem un bon tram de llera tradicional, no revestida, amb major
biodiversitat i una mica més salvatge. Ens meravella tota la Banqueta d’est a oest, des
del Collet fins a la font del Paradell. Sense cap mena de dubte, és un patrimoni que
cal mirar com una sola unitat, que forma part del nostre paisatge i que cal preservar.

Els guàrdies municipals de Juneda
col.laboren amb l'Hospital San Joan de Déu
La guàrdia municipal de Juneda s’ha adherit a la campanya #pelsvalents, per
aconseguir diners per al nou Pedriatic Cancer Center, el centre oncològic infantil més
gran d’Europa.
Tal com han fet nombrosos cossos policials d’arreu de Catalunya, els guàrdies
municipals de Juneda han personalitzat els seus escuts i els vendran durant els actes
dels preludis i de la Festa Major al preu de 4 euros. Els diners recaptats es destinaran a
la construcció d’aquest equipament, que unirà la investigació amb l’atenció oncològica
infantil i per al qual són necessaris 30.000.000 €. El nou SJD Pediatric Cancer Center de
Barcelona podrà atendre 400 pacients cada any i incorporarà els darrers avenços en la
lluita contra el càncer. Les seves instal·lacions ocuparan una superfície total de 8.345
metres quadrats, en un edifici de quatre plantes situat al costat de l’actual Hospital de
Sant Joan de Déu.
La campanya és una iniciativa iniciada l’octubre del 2017
pels agents de policia dels municipis de Sant Celoni, Caldes de
Malavella i Hostalric, a la qual s’han anat afegint més de cent
localitats catalanes.
Des de l’Ajuntament animem tots els junedencs i junedenques
a col·laborar en aquest acte solidari adquirint els escuts a la
parada que muntaran els nostres guàrdies municipals durant
diversos actes d’aquestes festes.
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CONCURS DE CARTELLS
DE LA FESTA MAJOR DE JUNEDA

2017

Guanyador de la categoria juvenil (contraportada)
ÈLIA CAPDEVILA SANCERNI
Guanyadora de la categoria infantil (pàgina següent)
MAR FREIXES SANS

MOLT BONA FESTA MAJOR
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Guanyadora de la categoria adult (portada)
MONTSERRAT MORENO BORONAT
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