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XX Concurs de cartells de Festa Major 2010 

 Guanyadora de la categoria sènior:

 Ingrid Julià Torrent

 Guanyador de la categoria infantil:

 Marc Capdevila Sancerni



3

Bona Festa Major a tots, veïns i veïnes de Juneda!

Cadascú a la seva manera i segons els seus costums celebrarà aquests dies la festa gran. Dels 
més petits als més grans viurem moments de gresca i alegria: els infants, amb la il·lusió i novetat, 
la seua serà una eclosió de colors i llums, amb la màgia dels espectacles al carrer Democràcia 
acompanyada dels sorolls de les firetes; els més grans, l’insubstituïble ball de tarda, el concert 
i el teatre per passar una bona estona; el jovent, la marxa de cada nit i el fum dels diables, i la 
resta, el plaer d’una mica de tot.

Que gaudim tots de la Festa Major. Oblidem per uns moments els maldecaps i les petites 
preocupacions que ens segueixen la resta de l’any i segur que, passades les alegries d’aquests 
dies, engegarem la nostra vida quotidiana amb més força i il·lusió.

Des de l’Ajuntament hem intentat portar-vos una Festa tan lluïda com els altres anys, però amb 
una reducció important del pressupost. Us demanem la vostra comprensió si hi trobeu alguna 
mancança; ben segur que ho entendreu i aprovareu.

Junedencs i junedenques, viviu amb intensitat la Festa Major amb ganes de passar-ho bé, però 
sense oblidar el civisme envers els altres veïns i la nostra vila. Sortiu, divertiu-vos i encomaneu 
aquests sentiments a tots els qui us envolten.

Antoni Villas Miranda 
Alcalde 

Salutació
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Divendres 20 d’agost
Menjador de l’Escola a 2/4 d’11 del matí.
TALLER DE CUINA per a nens i nenes de 1r a 6è de Primària: Introducció a l’alimentació saludable, a càrrec de 
Josep Ramon Fariol i Laura Rubió, dietistes.
 Organitza: Ajuntament de Juneda i Comissió Fira TASTA-OH!

Plaça Jacint Rosinach a 2/4 d’11 de la nit
Passejada La Lluna i la Banqueta. Sortida cap a la 2a màquina i tornada també per la banqueta. En fi nalitzar, xoco-
latada i bany de nit a les piscines municipals.
 Organitza: ADPN La Banqueta

Dissabte  21 d’agost
Menjador de l’Escola a 2/4 d’11 del matí.
TALLER DE CUINA per a nens i nenes de 1r a 6è de Primària: Esmorzars i berenars saludables, a càrrec de Josep 
Ramon Fariol i Laura Rubió, dietistes.
 Organitza: Ajuntament de Juneda i Comissió Fira TASTA-OH!

Plaça de les Tres Creus a  2/4 d’11 de la nit 
CANTADA D’HAVANERES amb rom cremat, a càrrec del grup ARRELS DE LA TERRA FERMA

Diumenge 22 d’agost
Vestíbul de l’Ajuntament a les 10 del matí
Sessió de simultànies d’escacs a càrrec de Joel Visa Jordana, Campió provincial individual d’Escacs de Lleida 
2009

Piscines municipals a les 11 del matí 
Exhibició dels participants als cursets de natació del juliol i de l’agost
 Organitzen: AMPA de l’Escola Manuel Ortiz i Consell Esportiu de les Garrigues

Complex cultural a la 1 del migdia 
SORTEIG públic de llotges del Parc Alegria per a la Festa Major de Juneda 2010

Preludi de Festa Major
NITS D’ESTIU
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Dilluns 23 d’agost
Piscines municipals a les 6 de la tarda
Jocs, esports i jocs aquàtics per a nens i nenes a partir de P3 a càrrec del Consell Esportiu de les Garrigues.
 Organitza: Regidoria de Cultura i Festes de l’Ajuntament de Juneda

Plaça de l’Església les 10 de la nit
CINEMA A LA FRESCA amb la projecció de la versió catalana de la pel·lícula Com ensinistrar el teu drac. 

Dimarts 24 d’agost
Pavelló poliesportiu a partir de les 9 de la nit 
Finals del 6è Torneig 3x3 de Bàsquet Vila de Juneda - Memorials Joan Ruiz Gili i Marc Beltran Guasch 
 Organitza: Club Bàsquet Juneda  |  Col·laboren: Enderrocs Civit, Cooperativa de Juneda i Ajuntament de Juneda

Recinte de les piscines a les 10 de la nit
Xerrada col·loqui Com interpretar l’etiquetatge dels aliments, a càrrec de Josep Ramon Fariol i Laura Rubió, dietistes.
Presentació de les bases del II Concurs de cuina de la Fira TASTA-OH! 2010.
 Organitza: Ajuntament de Juneda i Comissió Fira TASTA-OH!

Dimecres 25 d’agost 
Poliesportiu municipal a 2/4 de la nit
Partit amistós de futbol sala entre l’equip titular del club Futbol Sala Juneda i un combinat d’ex-jugadors del Fut-
bol Sala Juneda  |  Organitza: Club Futbol Sala Juneda

Plaça de Catalunya a les 10 de la nit
Ballada de sardanes amb la cobla Lo Castell de Bellpuig

Dijous 26 d’agost
Carrer de Roger de Llúria a les 6 de la tarda 
XXVI Concurs de Dibuix Mural a Terra   |  Organitza: Associació de Veïns del Carrer de Roger de Llúria
Església Parroquial de Juneda a les 10 de la nit
CONCERT a càrrec de Dolors Escué  |  Organitza: Regidoria de Cultura i Festes

Piscines municipals a les 11 de la nit  
5é  KALIKENYO ROCK  |  Organitzen: Club Bàsquet Juneda i Enderrocs Civit  |  Col·labora: Ajuntament de Juneda

Preludi de Festa Major
NITS D’ESTIU
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Sr. Alcalde, regidors, companys, junedencs, familiars i amics: 

Com a president del Club Tennis Juneda i en nom de tots els 
companys que en formem part, voldria començar donant les 
gràcies pel gran honor que representa per a la nostra entitat 
el fet de ser els encarregats de fer el pregó d’inici de la Festa 
Major d’aquest any 2009, coincidint amb el 40è. Aniversari de 
la seva constitució.

Ben bé, és cert, que quan el Sr. Regidor Josep Mª Gelonch en 
nom propi i del Sr. Alcalde Antoni Villas, em va demanar per fer 
el Pregó de Festa Major, representant al Club Tennis Juneda, 
durant el tres primers segons no vaig saber el que contestar-
li, però quan n’havia passat tres mes, la resposta va ser contundent, ja hi podeu comptar, faré el pregó. 
Vaig entendre que era un merescut reconeixement a una Entitat del poble i per lo tant calia donar el 
do de pit. Mentre el vas preparant et van venint un munt de passatges, situacions, vivències i records 
desordenats, una sensació molt difícil d’explicar, et recordes de persones, amics que no hi són, familiars 
que trobes a faltar, es una barreja de sentiments promoguts per una determinada situació personal i que 
em vincula molt estretament a una Entitat a un Poble i a una Responsabilitat. 

Per començar m’agradaria fer-vos un petit resum de qui és el Club Tennis Juneda.

El Club, va néixer el dia 14 de setembre de 1969 a les instal·lacions de les piscines municipals, en el que 
una colla d’afi cionats a l’esport del tennis es van veure en la necessitat de donar a aquella associació 
una forma legal i jurídica per tal d’establir unes normes i pautes basades en un reglament pel bon 
funcionament de les instal·lacions i la practica de l’esport del tennis.

Corrien els anys setanta i s’anaven organitzant els campionats socials, en aquells temps es disputaven 
les fi nals en el marc de la Festa Major, es participava en els campionats arreu de les terres de ponent, 
el club s’anava fent cada dia mes gran, on les altes de socis cada vegada eren mes i de gent mes jove. 
A fi nals del anys 70 es van adquirir els terrenys on esta avui ubicat el Club de Tennis Juneda, al Camí 
d’Alcoletge, s’hi varen construir dues pistes de terra batuda, vestidors, una piscina i posteriorment una 
pista de tennis quik.  

Pregó Festa Major 2009
Francisco Torrent Mateus

President del CLUB TENNIS JUNEDA
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és més important, hi han passat PERSONES. Voldria aprofitar l’avinentesa per rendir un homenatge a 
tots els presidents així com als membres de les juntes directives que en el transcurs d’aquests anys han 
fet possible que el club gaudeixi, en l’actualitat, de tant bona salut. És clar que la massa social ha anat 
canviant, hi han hagut Baixes, Altes, i sovint els títols s’han anat renovant passant de pares a fills, arribant 
en l’actualitat a noranta títols, podem dir, tanmateix, noranta famílies, ja que els títols són familiars.

Ens omple d’orgull veure com aquestes instal·lacions han vist jugar a padrins, pares i fills, ara mateix ja 
estem parlant de tres generacions. 

Els esforços de la gent que formem part de la Junta Directiva actual van en el camí de mantenir i millorar 
les instal·lacions; fomentar la pràctica del tennis en qualsevol indret que puguem accedir: Escoles, 
Campus esportius, mini tennis al carrer, jornades de lleure i esportives.

Procurem, sempre, per la formació de la joventut tant en l’àmbit esportiu com personal, organitzem 
cursets, campionats oberts i participem en els campionats provincials portant el nom del Club Tennis 
Juneda per arreu de les nostres comarques.

Procurant sempre tenir un lloc i un compromís en l’organigrama de la vida i de les costums del poble de 
Juneda. De la Juneda que tots estimem, del poble acollidor i hospitalari, de la Juneda plural, de la Juneda 
culta i cultural, intel·lectual, poètica i musical, de la Juneda compromesa en la natura i el medi ambient, 
de la Juneda esportiva en totes les seves vessants ( Futbol, hoquei, bàsquet, patinatge, futbol sala i dels 
escacs ) de la Juneda de les associacions, de la Juneda cantadora i balladora, museuïstica i cassolaira. 
De la Juneda grallera i gegantera.

De la Juneda que a finals del solstici de l’estiu es muda i s’engalana per rebre la Festa Major, un poble que 
es nodreix de fires i de firetes perquè els menuts gaudeixin d’allò més, d’orquestres, cobles i espectacles 
perquè el jovent i el no tant jovent puguem gaudir de les músiques i balls que tant ens agraden i així 
gaudir aquests dies, especialment, d’una Juneda alegre, jovial, guapa i a la vegada senyorial, que ens 
enamora als vilatans i clica l’ullet als visitants.

Au doncs preparem el cava i les orelletes, i que a dalt de la terrassa es posi el foc de festa al petard per 
fer-lo petar, que els campaners aquest migdia les campanes ja han fet cantar.

La Festa Major ja es aquí, La Festa Major ja ha arribat.

Gaudim, de la Festa CANTANT I BALLANT i sempre JUNEDEJANT salut i una molt bona Festa Major per 
a tothom.
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Divendres 27 d’agost

A la 1 del migdia al campanar de l’Església Parroquial
REPIC DE CAMPANES anunciant la Festa Major, a càrrec dels campaners de Juneda

A 2/4 de 7 de la tarda a la plaça de l’Església
CERCAVILA amb el grup la Cremallera, que ens presentaran el seu espectacle Rembombori de pagesos

A les 7 de la tarda al camp municipal d’esports 
Partit de futbol de Festa Major entre el CF Juneda i el CF Cervera
 Organitza: Club Futbol Juneda

A partir de  2/4 de 8 al complex cultural inauguració de les exposicions.
- Corriols de Llum,  exposició de fotos de muntanya de Pep Hubach.
- Exposició de pintura al oli a càrrec de Lourdes Marimon
- Exposició FASES de Josep Lacombà
- Galeria D’art (oberta dissabte 28 i diumenge 29 de 12 a 14 i de 2/4 de 7 a 2/4 de 10)

A les 9 del vespre al vestíbul de l’Ajuntament
PREGÓ DE FESTA MAJOR, a càrrec del senyor Ramon Carné, president de la Comunitat General de 
Regants dels Canals d’Urgell. 

A 2/4 d’11 de la nit a la plaça de Jacint Rosinach
SOPAR POPULAR amb xulla, organitzat pels veïns del carrer de Torregrossa.
Els tiquets es vendran la setmana del 23 al 27 d’agost a les ofi cines de la planta baixa de l’Ajuntament i 
al mateix sopar al preu d’1 €.

A 2/4 de 12 de la nit a la plaça església 
Tradicional CORREFOC amb els diables ELS ROJOS DE JUNDA

A continuació  al Parc Alegria
Nit de marxa amb els grups 
VIRUS+SINDICATO DEL RIFF 

 

Programa d’actes
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A ¾ de 12 del migdia a la plaça de l’Església
Concentració dels participants a la CERCAVILA amb els Gegants de Juneda i els Grallers dels Nou Salts

A les 12 del migdia  
MISSA SOLEMNE en honor de sant Joan Baptista. Els cants seran interpretats pel Cor Junedenc.

A la 1 del migdia a la plaça de l’Església
Inici de la CERCAVILA amb els Gegants de Juneda i els Grallers dels Nou Salts.

A continuació la BRANDA GEGANTERA entrarà els gegants a la planta baixa de l’Ajuntament, on ro-
mandran exposats durant tota la Festa Major.

TRACA d’inici de Festa Major i continuació de la cercavila fins al Parc Alegria

A 2/4 de 2 del migdia a la pista del Parc Alegria
Ballada de sardanes amb la cobla Lo Castell de Bellpuig 

A les 2/4 de 7 de la tarda a la plaça Catalunya
Aplec de Colles Sardanistes Vila de Juneda, puntuable per al Campionat Sardanista de la Terra Ferma, 
amb la cobla Quatre Vents d’Agramunt
 Organitzen: Agrupació de Colles Sardanista de la Terra Ferma i Agrupació Sardanista de Juneda

A les 7 de la tarda al carrer de la Democràcia
Pentina el gat, amb l’espectacle Balambambú
 Organitzen: Grup l’Esclat i Fundació XARXA d’Espectacles Infantils i Juvenils de Catalunya

A les 8 del vespre al Parc Alegria
SESSIÓ DE BALL DE TARDA amb la COBLA ORQUESTRA 
SELVATANA

A les 12 de la nit al Parc Alegria
CONCERT de Festa Major amb la COBLA ORQUESTRA 
SELVATANA
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Lluïda SESSIÓ DE BALL DE NIT amb la COBLA ORQUESTRA SELVATANA

A partir de les 12 de la nit, a la pista del costat del pavelló MACROCONCERT 
DEL JOVENT amb els grups LO PARDAL ROQUER + 
BETAGARRI + TRAFIC
Entrada 10e amb consumició

Tot seguit, disco mòbil

Diumenge 29 d’agost
A partir de les 10 del matí al recinte de les piscines municipals
DEMOSTRACIÓ DE MODELISME i EXPOSICIÓ DE VAIXELLS
Les persones que hi assisteixin tindran la possibilitat de practicar en una pista especial.

A la 1 del migdia al Parc Alegria
Concert vermut a càrrec del grup de música tradicional Bruel

A les 7 de la tarda al carrer de la Democràcia
La companyia Xip-Xap ens presenta el seu espectacle Els musics de Bremen
Organitzen: Grup l’Esclat i Fundació XARXA d’Espectacles Infantils i Juvenils de Catalunya

A les 8 de la tarda al Parc Alegria
SESSIÓ DE BALL DE TARDA amb l’orquestra LIBERTY
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Representació de l’obra M’AGRADA MOLT EL QUE FAS.
Per primera vegada a les Terres de Lleida, el gran èxit de la temporada a Barcelona
Notes:  
L’obra començarà puntualment a 2/4 de 12 de la nit.
Des de l’acabament de l’obra fins a l’inici de la sessió 
de ball de nit hi haurà una pausa aproximada de mitja 
hora per al desmuntatge.
Entrada 10E

A continuació BALL DE NIT amb la mateixa orquestra LIBERTY

Matinada del diumenge al dilluns al costat del pavelló poliesportiu
A partir de les 2 de la nit 
FESTA DEL JOVENT NIT DE ROCK 
amb el grup HOTEL COCHAMBRE

Tot seguit, disco mòbil

Dilluns 30 d’agost
A les 7 del matí al carrer del Pla del Molí 
VI edició del POWER GRANGER

A les 12 del migdia a l’Església Parroquial
Celebració de l’Eucaristia aplicada per a tots els malalts del poble

A les 6 de la tarda al carrer de la Font
Tradicionals COSSOS i CUCANYES,  a càrrec del Consell Esportiu de Les Garrigues



12 A les 8 de la tarda al Parc Alegria
BALL DE TARDA amb l’orquestra LA DAMA

A les 12 de la nit al Parc Alegria
CONCERT i BALL DE NIT amb LA DAMA

Matinada del dilluns al dimarts 
al costat del  pavelló poliesportiu
BALL DE MATINADA amb el grup TREMENDOS

Dimarts 31 d’agost

De les 11 del matí a les 2 del migdia 
a la pista del Parc Alegria
Tallers de circ, a càrrec de la companyia La Cremallera. 
Al finalitzar hi haurà bany d’escuma.

A les 12 del migdia a l’Església Parroquial
Celebració de l’Eucaristia en sufragi de tots els difunts del poble

A les 5 de la tarda, amb sortida i arribada al carrer de la Font
CURSA CICLISTA 47è Trofeu Vila de Juneda

A les 8 de la tarda al Parc Alegria
SESSIÓ DE BALL DE TARDA amb l’orquestra 
NUEVA ETAPA

A les 12 de la nit  al Parc Alegria
CONCERT amb l’orquestra NUEVA ETAPA

A continuació BALL DE NIT i FI DE FESTA 
amb l’orquestra NUEVA ETAPA

En acabar, sessió de fi de festa amb disco mòbil
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DIVENDRES, 27 D’AGOST
A la 1 de migdia: REPIC DE CAMPANES anunciant la Festa Major, a càrrec dels campaners de   
 Juneda.
A les 8 del vespre: CELEBRACIÓ DE L’EUCARISTIA.

DISSABTE, 28 D’AGOST
A les 12 del migdia: MISSA SOLEMNE en honor de Sant Joan Baptista. Els cants seran interpretats   
 pel Cor Junedenc.
A les 8 del vespre: CELEBRACIÓ DE L’EUCARISTIA de vigília del diumenge.

DIUMENGE, 29 D’AGOST
A 2/4 de 10 del matí  i 2/4 d’1 del migdia: CELEBRACIÓ DE L’EUCARISTIA del diumenge.

DILLUNS, 30 D’AGOST
A les 12 del migdia: CELEBRACIÓ DE L’EUCARISTIA aplicada per a tots els malalts del poble.

DIMARTS, 31 D’AGOST
A les 12 del migdia: CELEBRACIÓ DE L’EUCARISTIA en sufragi de tots els difunts del poble.

“Germans, viviu sempre contents,
no us canseu de pregar,

doneu gràcies a Déu en tota ocasió, ...
Examineu-ho tot i quedeu-vos allò que és bo

i guardeu-vos de tota ombra de mal.”

El mossèn de la Parròquia i el Consell Parroquial us desitgen que tingueu sana i feliç Festa Major.

Actes religiosos



14 Correfoc
Aquest any vosaltres sereu els autèntics protagonistes del foc!!!
 
Indicacions ofi cials i molt importants dels ROJOS DE JUNDA

Durant el correfoc…
Li fotreu molta canya!!!
Us hi deixareu la veu!!!
Heu de perdre com a mínim dos litres de suor ( ja us anirà bé pels cubates i les xefres que us foteu 
per Festa Major…)
S’han de carregar els bessons de tant botar i ballar…
A veure si feu els “no passareu” més canyeros que últimament els feu una mica fl uixets!!!

I sobretot…

HEU DE VENIR VESTITS AMB EL COLOR QUE US INDICAREM CASA PER CASA ....... 

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.



15Respectar les figures de foc, els seus portadors i els músics. 
Adoptar una actitud correcta amb els diables i no obstaculitzar 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.
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 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 tirar 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 els pas dels actors, organitza-
dors i participants al correfoc (testos, taules, cadires...).

Recorregut del correfoc
Plaça de l’Església
Carrer de Torregrossa
Travessia de Torregrossa
Placeta del Josa
Carrer de Pinell
Travessia de Pinell
Carrer del Portal del Lamarca
Carrer Carnisseria
Travessia de Carnisseria




