SALUTACIÓ ALCALDE
stem vivint un any complicat, diferent i molt incert; aquest és un any que ens
E
està ensenyant moltes coses i que, al mateix temps, ens n’ha pres moltes altres.
La COVID-19, malauradament, ha vingut per acompanyar-nos una temporada i
nosaltres hi hem de conviure.
La Festa Major, però, forma part de les nostres tradicions més estimades i,
malgrat les adversitats, puc assegurar que hem preparat una Festa Major per
a aquest 2020 que s’adapta a la situació i que, a més, compta amb totes les
mesures de seguretat.
La programació està feta perquè totes les veïnes i tots els veïns puguem
gaudir al màxim, alhora que dinamitzem els serveis que tenim a la nostra vila.
Vull agrair l’esforç que tots plegats estem fent per afrontar aquesta situació,
la responsabilitat i humanitat que dia a dia estem demostrant i, sobretot, la
voluntat que hi posem perquè tot surti bé.
Us hi espero a totes i tots, i no us oblideu de respectar totes les mesures
d’higiene i seguretat.
Que passeu una bona Festa Major!

Antoni Villas. Alcalde

SALUTACIÓ REGIDOR
Junedenques,
Junedencs,
n any més torna la Festa Major de Juneda, una festa que tothom espera,
però que aquest any, a causa de la Covid-19, serà celebrada de manera
diferent, prioritzant les mesures de seguretat que aconsella el Departament de
Sanitat. És cert que hi trobarem a faltar moltes coses: els retrobaments a la pista
Parc Alegria, les converses que s’estableixen amb les veïnes i els veïns que fa dies
que no veiem, veure de nou amics i companys que acudeixen al nostre municipi
per gaudir de la Festa Major, les matinades, els esmorzars, el Powergranger, etc.
junt amb les grans estones de rialles i alegries que tot això suposa.
Us volem expressar que els membres de la Comissió de Festes estàvem molt
il·lusionats d’haver organitzat els diferents actes que componien la Festa
Major del 2020, però de cop i volta ens trobem que tot s’ha de parar, tot s’ha
d’anul·lar i cal començar de zero, amb poc marge de temps i tenint presents
totes les mesures de seguretat sanitària. Les forces no ens han defallit i, per no
quedar-nos sense festa, cultura ni tradició, apostem per una Festa Major diferent
i repartida pels diferents bars del nostre municipi.
Sí, apostem per la cultura, la festa i les tradicions. Creiem de tot cor que ens
mereixem la nostra Festa Major 2020, encara que sigui en petit format, i per
aquest motiu la volem tirar endavant.
Com a regidor de Festes, només demano a tothom, des dels més petits fins als
més grans, que gaudiu al màxim, però sempre respectant els horaris que hi haurà
estipulats, fent ús de les mascaretes i mantenint les distàncies de seguretat.
Molt bona Festa Major!
Jordi Montané. Regidor de Festes
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NITS A LA FRESCA
PRELUDIS DE LA FESTA MAJOR
DEL DISSABTE 1 AL DIVENDRES 7 D’AGOST
24a Caminada la Lluna i la Banqueta: on vulguis, quan vulguis!
El moment excepcional que estem vivint ens obliga a canviar el format de la
caminada, però no volem deixar passar l’oportunitat de caminar entre els arbres
de la banqueta i sota la llum de la lluna.
Aquest any, us llancem la proposta de quan i on us vingui de gust. De l’1 al 7
d’agost trieu el dia i el recorregut que vulgueu i preneu les mesures de seguretat
oportunes.
Si la feu, podeu compartir la vostra imatge amb l’etiqueta #lallunailabanqueta.
Organitzadors: ADPN La Banqueta, Ecocentre les Obagues i Ajuntament de Juneda.

DIVENDRES 7 D’AGOST:

Festival Els Rentadors
22.00 h als antics rentadors: MAZONI
Mazoni és, sens dubte, un dels creadors més interessants de l’escena musical
catalana. Ens presentarà el seu darrer treball Desig imbècil, on recupera l’energia
elèctrica del rock. Preu de l’entrada: 5€
Venda de les entrades a www.elsrentadors.cat o codi QR.

DIVENDRES 14 D’AGOST:

Festival Rentadors
22.00 h als antics rentadors: CLARA PEYA
Pianista i compositora, és considerada una de les creadores més originals i úniques
que han aparegut en els darrers temps en l’escena musical del país. Ha estat
reconeguda amb el Premi Nacional de Cultura i amb el guardó a Millor Disc de
l’Any per la crítica dels Premis Enderrock. Preu de l’entrada: 5€
Venda de les entrades a www.elsrentadors.cat o codi QR.

DISSABTE 15 D’AGOST
08:45 h al bosquet de la 2ª Màquina del Parc de la Banqueta.
Taller de descoberta de petits mamífers a càrrec del biòleg Fermí Sort
Places limitades: cal inscripció prèvia per correu electrònic
a banqueta@gmail.com o la botiga de Talma. Preu reserva: 1€.

Organitzadors: ADPN La Banqueta, la Banqueta Xics i Ajuntament de Juneda
Festa Major Juneda 2020
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NITS A LA FRESCA
DIJOUS 20 D’AGOST

22.00 h a la Pista Parc Alegria
Cinema a la fresca amb la pel·lícula BOHEMIAN
RAPSODY, una biografia del cantant Freddie Mercury
i el grup Queen, tot un espectacle que val la pena
veure i viure Encara que no sigueu fans de Queen, no us
perdeu aquesta pel·lícula.
No està recomanada per a menors de 12 anys.
Organitzador: Ajuntament de Juneda
AAforament limitat en compliment de les mesures de
seguretat Covid-19. És necessari fer reserva prèvia
d’entrada a totes les activitats. Vegeu l’última pàgina
del llibret.

DIVENDRES 21 D’AGOST
Festival Rentadors
22.00 h als antics rentadors: EL PETIT DE CAL ERIL
És una aproximació a l’univers del projecte liderat per Joan Pons, en un
espectacle fet de llum i de música que repassa el cançoner d’un nom
imprescindible de l’escena independent catalana.
Preu de l’entrada 5€
Venda de les entrades
a www.elsrentadors.cat

DISSABTE 22 D’AGOST

22.00 h a la pista Parc Alegria
Cantada d’havaneres amb el grup
ULTRAMAR, formació de referència
en el gènere de l’havanera al nostre
país, i degustació de rom cremat.
Organitzador: Ajuntament de Juneda
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PRELUDIS DE LA FESTA MAJOR
DILLUNS 24 D’AGOST

21.30 h a la pista Parc Alegria
Cinema a la fresca familiar amb la projecció de la pel·lícula
ALADDÍN, un musical de fantasia divertit i entretingut apte
per a tot tipus de públic, especialment per gaudir en família.
Organitzador: Ajuntament de Juneda

DIMARTS 25 D’AGOST

20.00 h a la pista Parc Alegria
HATS de la companyia JAM
És un espectacle de teatre de carrer i clown on es combina humor
i emoció per transmetre un missatge ben valuós: surt de la
teva zona de confort i atreveix-te a fer allò que desitges.
Està recomanat per a públic familiar.

DIMECRES 26 D’AGOST
36è Concurs de Dibuix Mural al Terra
19.00 h al carrer de Roger de Llúria,
carrer de Democràcia i de plaça Democràcia
Els participants es distribuiran per franges d’edat i s’ubicaran
en diferents espais per tal d’assegurar els espais de distància
adequats. Es recomana que els grups siguin de convivència
habitual i no superin els quatre membres.
Us podeu inscriure a la planta baixa de l’Ajuntament del 17 al 26
d’agost d’11.00 h a 14.00 h.
Organitzadors: Jovent Junedenc i Ajuntament de Juneda
Nit Poètica dels Premis Joan Duch i Carles Hac Mor
21.30 h als antics rentadors
Presentació dels llibres guanyadors del 2020 i concert teatralitzat a càrrec de
Borja Penalba i Francesc Anyó que mostraran el seu espectacle ESTELLÉS, DE
MÀ EN MÀ
Organitzadors: Comissió Joan Duch, Editorial Fonoll i Ajuntament de Juneda

Festa Major Juneda 2020

|5

ACTES DE LA FESTA MAJOR
DIVENDRES 28 AGOST

13.00 h a la plaça de l’Església
Repic de campanes per anunciar l’inici
de la Festa Major de Juneda 2020 a
càrrec dels Campaners de Juneda i
portes obertes per veure el campanar
i el repic (s’establirà un nombre màxim
de persones que hi poden assistir i, si
convé, es faran torns de 10 persones).
18.30 h a la plaça de l’Església
Cercavila itinerant d’inici de Festa Major adreçada a tots els públics amb el
Centre de Titelles de Lleida presentant l’espectacle HATHI. Un gran elefant
s’obre camí pel poble a pas ferm i solemne. Acompanyat per un guia i cuidador,
recorre tot el món fomentant el respecte als animals i la natura.
* És obligatori l’ús de mascareta i recordeu que cal mantenir la distància de
seguretat vigent entre persones.

22.00 h a diferents bars del poble
Concert La Festa sobre Rodes amb el grup THE PINK GOATS
Recorregut i horaris aproximats:
- 22.00 h a 22:30 h: Bar Rosinach
- 22.30 h a 23 h: Andaira i Bar la Font
- 23.00 h a 23:30 h: Restaurant Elysium
- 23.30h a 24.00 h: Bar l’Isard

24.00 h al Bar de les Pisicnes i Bar Tutto Benne
Nit Jove Dj’s
24 h: Tutto Benne amb Dj Cristian Lopez i Dj Kukurruku
24 h: Bar de les Piscines amb Mireia DG
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EXPOSICIONS

DISSABTE 29 D’AGOST

12.00 h al Complex Cultural
Obertura de les exposicions:
PUNKfinament d’IVAN EGEA
Un tom pel Món, aquarel·les confinades d’ URBAN SKETCHERS LLEIDA.
Horaris d’obertura al públic: dissabte i diumenge de 12.00 h a 14.00 h
Organitzadors: Complex Cultural i Ajuntament de Juneda

* Aforament limitat. És obligatori l’ús de mascareta i recordeu que cal mantenir la
distància de seguretat vigent entre persones.

unk sorgeix els anys 70 i es basa en la
ls Urban Sketchers (USk) és una
P
provocació, així que l’estètica esdevé
E
comunitat global de dibuixants,
antiestètica buscant provocar utilitzant nascuda a Internet l’any 2007, tant

roba vella i estripada com a crítica
a la societat actual. Tot i semblar una
imatge descuidada, el moviment ha tingut
repercussió a la societat, a la música i a
l’art fins avui, ja que tot amaga un sentit
profund de contralluita.
Egea juga, amb la mirada i l’òptica i
diferents materials, en aquesta estètica
d e l
caos fins a crear
Pun k Fi n a m e n t,
experimentant
amb
materials,
composicions,
punts de vista
i colors durant
aquesta etapa
difícil
de
confinament.
I n s p i r a t
pels ritmes i
lletres
rebels,
dona
vida
a
diferents
personatges
insolents que
conviden
l’espectador
a jugar amb l’obra i
descobrir què s’amaga més enllà
de les línies que la componen. La sèrie
parteix d’un retrat que es va modificant
amb el procés de creació. El que a priori
resultava estètic es converteix en una obra
abstracta on s’aprecien colors i formes,
però, si l’espectador s’allunya i es trasllada
d’un costat a l’altre, descobrirà el retrat de
dones i homes amb un marcat caràcter
d’estètica transgressora i provocativa.

de professionals com d’aficionats, que
fomenta el dibuix in situ i l’observació
directa de la vida de la societat. Milers
de dibuixants urbans (Urban Sketchers
en anglès) d’arreu s’identifiquen amb els
principis de la comunitat especificats en
un manifest de vuit punts i sota el lema
“Veure el món, dibuix a dibuix”, aquests
dibuixants comparteixen els seus treballs
a les xarxes.
Durant aquest confinament, els USk Lleida
i els USk Terres de l’Ebre han organitzat
setmanalment uns viatges virtuals (a través de
fotos, del Google Street View...) per representar
diferents ciutats del món. Dibuixants de
diferents llocs de Catalunya s’han afegit a
la proposta compartint les creacions a les
xarxes socials i també s’ha fet un muntatge
audiovisual de cada viatge. Amb una mitjana
de 80 dibuixos setmanals, la proposta s’ha
anat mantenint, ara quinzenalment, més enllà
del confinament.

Festa Major Juneda 2020
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ACTES DE LA FESTA MAJO
12.00 h a la pista Parc Alegria
Sessió de vermut amb AFRO CARIBBEAN
COLLECTIVE
*És obligatori l’ús de mascareta i recordeu que
cal mantenir la distància de seguretat vigent
entre persones.
16.00 h a les piscines municipals
Tarda electrònica a la gespa amb bany a les
piscines amb Dj Nuria Scarp
19.00 h a la pista Parc Alegria
Espectacle familiar: Gretel i Hansel de la companyia ZUM ZUM TEATRE
Adreçat a tots els públics, un conte per veure, escoltar i olorar.
*Aforament limitat en compliment de les mesures de seguretat Covid-19. És
necessari fer reserva prèvia d’entrada. Vegeu l’última pàgina del llibret.
19.00 h al bar Tutto Benne
Brunch DJ FEST amb DJ TREBOR
21.00 h a la pista Parc Alegria
Concert coral a càrrec del COR JUNEDA CANTA

CONCERTS MUSICALS I DJ’S A BARS I RESTAURANTS DEL POBLE
22.00
22:30
23.00
23.00
23.00
23:30
24.00
24.00
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Piscines Municipals amb el grup Escorsa (tribut a Pau Donés)
Restaurant Torrent amb el grup Surprise
Restaurant Elysium amb el grup Uënsdei
Bar Rosinach amb el grup Versions.cat
Cafeteria Andaira i Bar la Font amb el grup Carlitos Miñarro
Bar l’Isard amb el grup Fa1na
Piscines Municipals amb Dj Moncho
Tutto Benne amb Dj Marçal Ventura i Dj Rico

Major Juneda 2020

OR
DIUMENGE 30 D’AGOST
11.00 h a la pista Parc Alegria
Contacontes amb NOPATISKOS TEATRE,
adreçat a públic familiar.
12.00 h a la pista Parc Alegria
Sessió de vermut amb PONENT ROOTS
* És obligatori l’ús de mascareta i recordeu
que cal mantenir la distància de seguretat
vigent entre persones.
19.00 h al Salt Desfet de la Banqueta
Tradicionals cossos i cucanyes a càrrec del Consell Esportiu de les Garrigues
* És obligatori l’ús de mascareta i recordeu que cal mantenir la distància de
seguretat vigent entre persones.
20.00 h a la pista Parc Alegria
Concert de vespre amb l’orquestra LA SELVATANA

CONCERTS MUSICALS I DJ’S A BARS I RESTAURANTS DEL POBLE
22:30
23.00
23.00
23.00
23.00
24.00
24.00

h Restaurant Torrent amb el grup PepperSoul
h Restaurant Elysium amb el grup The Polard Soft
h Bar Rosinach amb el grup Walkin’Roots
h Cafeteria Andaira i Bar la Font amb el grup Cor Rebel
h Bar l’Isard amb el grup Els Xatus
h Piscines Municipals amb Dj Enka
h Tutto Benne amb Dj Luxury

*L’aforament als bars estarà limitat en compliment de les mesures
de seguretat Covid-19. Si voleu veure l’actuació musical, serà
necessari reservar assistència de forma anticipada contactant
amb els bars assenyalats.

24.00 h a la pista Parc Alegria
Concert de nit amb l’orquestra LA SELVATANA

Festa Major Juneda 2020
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ACTES DE LA FESTA MAJOR
DILLUNS 31 D’AGOST
12.00 h a la pista Parc Alegria
Concert vermut amb la COBLA CATALANA DELS SONS ESSENCIALS
Aquesta formació reuneix deu músics i posa sobre l’escenari tots els instruments de
la cobla amb percussions ètniques i veu. És una nova manera d’entendre els sons
de la cobla, que de ben segur us sorprendrà.
*Aforament limitat en compliment de les mesures de seguretat Covid-19. És
necessari fer reserva prèvia d’entrada.
Vegeu l’última pàgina del llibret.
19.00 h a la pista Parc Alegria
Espectacle de circ: Oopart
amb la
companyia CIA TRESPERTÉ, adreçat a tots
els públics.
21.00 h a l’antic Porvenir, al darrere CRAE
Sopar popular amb fideuà
Els tiquets es vendran del dilluns 17 al
dimecres 26 d’agost en horari comercial
al Quiosc de Juneda, Bar l’Isard i Tutto
Benne.
El preu del sopar és de 5 € (plat de fideuada, beguda i gelat).
Organitzadors: Penya Ullà i Ajuntament de Juneda

22.00 h a l’antic Porvenir, al darrere CRAE
Espectacle de foc amb els ROJOS DE JUNDA. Tot seguit, espectacular Castell de Foc
Organitzadors: Els Rojos de Junda i Ajuntament de Juneda

23.00 h a l’antic Porvenir, al darrere CRAE
Fi de festa amb l’actuació del grup KAPRITXO
24.00 h al Bar de les Piscines Municipals i al Bar Tutto Benne
Bar de les Piscines: Nit de Karaoke
Bar Tutto Benne: Amb actuació de Dj Moncho
*L’aforament als bars estarà limitat en compliment de les mesures de seguretat
Covid-19. Si voleu sopar i/o veure l’actuació musical, cal reservar taula
anticipadament contactant amb els bars assenyalats.
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MESURES DE
PREVENCIÓ

Obligatòries a
tots els actes

• Els menors de 16 anys han d'accedir als recintes
acompanyats del pare, la mare o un tutor legal.
• L’ús de la mascareta és obligatori en tots els
espais on es realitzin activitats.
• Cal utilitzar els dispensadors de gel
hidroalcohòlic que hi haurà a l’entrada dels
recintes.
• Un cop dins del recinte es recomana no
moure’s de la cadira assignada per tal
d’evitar encreuaments.
• Recordeu de mantenir la distància de
seguretat vigent en cada un dels espais.
•L’accés i el desallotjament dels espais s’ha de
fer de manera esglaonada. Cal seguir sempre
les senyalitzacions i indicacions del personal
autoritzat.
• Cal arribar als espais de representació amb un
mínim de 30 minuts d’antelació per facilitar
l’entrada esglaonada.
Festa Major Juneda 2020

Apliquem tots les recomanacions per una Festa Major més segura!
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COM PODEU RESERVAR ENTRADES ?

Via web
- Entreu al web www.juneda.info/
- Busca l’esdeveniment on t’interessa anar
- Prem el botó de “reserva l’entrada”
-

Selecciona el nombre
Tingues en compte que:

d’entrades,

A la platea de la pista Parc Alegria es
poden reservar d’una a cinc localitats.
Al mateix lloc, es poden reservar llotges
destinades a grups de 4 persones.
Es recomanable l’assistència en grups de
convivència habitual o unitats familiars.

Via presencial
Atenció personalitzada a la planta baixa
de l’ajuntament en horarari laboral de
10.00 a11.00 h i de 14.00 h a 15.00 h.
A

cada reserva, per qüestions de
normativa de seguretat referent al
Covid-19 s’ha de facilitar les dades
de tots els assistents.
Les entrades son gratuïtes, es recomana
responsabilitat i només es reservi
aquelles entrades que s’utilitzarà.

