


És un plaer saludar-vos com a alcalde de Juneda amb motiu de 
la celebració de la nostra Festa Major. Teniu a les vostres mans el 
programa fruit de l’esforç d’entitats i regidories de l’Ajuntament 
que han dedicat moltes hores a organitzar, amb il·lusió, tota mena 
d’actes perquè grans, mitjans i petits gaudim plegats d’aquests 
dies tan assenyalats. 
En aquests temps de recessió que ens toca viure, sens dubte la ima-
ginació, el consens, el treball, la motivació, les ganes de fer poble 
i la col·laboració i implicació de junedencs i associacions fan que 
el nivell de la festa es mantingui a dalt de tot. Cal tornar a fomen-

tar la cultura de l’esforç i les idees. Les persones recuperen el protagonisme i l’administració 
col·labora logísticament i econòmicament dins les seves possibilitats.
Per aquest motiu, hem aplicat a la festa major la premissa que guia la gestió del dia a dia a 
l’ajuntament, la crisi no pot ser l’excusa per quedar-nos de braços creuats i instal·lar-nos en la 
cultura de la queixa. Hem contret un compromís amb el poble, que amb imaginació, amb més 
treball i dedicació fan que puguem seguir endavant. 
Per aquest motiu vull agrair a totes les entitats i persones que col·laboren i donen suport a la 
preparació d’aquesta Festa Major. No voldria deixar al marge dels reconeixements als regidors, 
personal administratiu i serveis municipals implicats, per l’esforç  que representa confegir un 
programa de Festa Major en una situació delicada i en la que el pressupost és cada vegada 
més reduït. Crec que malgrat les difi cultats s’ha programat una gran Festa Major. 
Començant amb tot un seguit d’actes culturals, lúdics i esportius emmarcats com a preludis a 
la festa gran, la Festa Major, la més important, que fa que el poble s’ompli de totes les sensa-
cions possibles, de música de tots els estils, d’olor d’orelletes, dels sabors dels bons àpats de 
festa major, d’aires de gresca, de rialles dels més menuts i de tots un seguit d’actuacions que 
fan que tothom gaudeixi i es faci seva la festa. 
Posem doncs fi l a l’agulla i, des de l’Ajuntament, un any més us convidem, primer, a gaudir i 
a participar d’aquets preludis que inviten a sortir  cap al vespre, cap a l’hora de la fresca i que 
anuncien que la festa gran ja és a prop. Gaudiu-la!

Antoni Villas Miranda
Alcalde

Salutacions



Junedencs i junedenques, ja la tornem a tenir aquí!!!
Com cada últim diumenge d’agost, Juneda celebra la seva Festa 
Gran. A la programació veureu que tenim el correfocs, la xulla, les 
orquestres, els espectacles infantils, els grups de rock, els espectacles 
a la fresca, es recupera el Sopar del Jovent, i moltes altres activitats 
que estan encaminades a què tots puguem gaudir d’aquesta Festa 
Major 2013!
L’escenari està fi xat, el divendres 23 d’agost tindrem el terreny de joc 
preparat, però ens queda jugar el partit.
N’hi hauran que jugaran una estoneta i al minut 45 ja se n’aniràn a 
les dutxes per què no tenen l’estat de forma per a l’alta competició. 

N’hi hauran que estaran tot el partit a la banqueta esperant el seu moment i sortir al minut 
60 per cremar totes les naus. I també n’hi hauran que jugaràn tot el partit a un alt nivell, i fi ns 
i tot la pròrroga!
Esperem, evidentment, que el partit es jugui amb el fair play que ens identifi ca i que no hagin 
de tenir un paper destactat els àrbits. Evitem, sobretot, les faltes al mig del camp a l’alçada 
dels genolls, pensem que és un amistós!!!
Quedeu tots convocats al partit de l’any. Jugueu i disfruteu!
Venga Rojos!!!

Aibert Garriga Feixat
Regidor de Festes, Joventut i Noves Tecnologies

Quan som a l’agost  ja és comencen a respirar aires de Festa Major 
i per tal d’anar assaborint moments agradables, des de la Regidoria 
de Cultura us oferim tot un seguit d’activitats culturals, lúdiques, fes-
tives i esportives per gaudir-les al vespre i a la fresca d‘aquests dies 
d’agost, previs a la nostra gran festa.

Cinema en català, recital audiovisual, cants d’havaneres vingudes des 
de Cuba, ballada de sardanes, artistes de l’Escala en Hi-fi , passejada 
a la llum de la lluna, concert de jazz, moments de bàsquet, futbol, 
escacs; presentació del llibre del nostre president Macià, natació i jocs 
aquàtics, dibuixos murals a terra, .... Tot un conjunt d’actuacions que 
trobareu més detallades a continuació.

Vull agrair també a les entitats i associacions que, any rera any, s’impliquen i col·laboren amb 
l’Ajuntament en l’organització d’activitats de cara a aquests preludis i que fan que siguin un 
èxit.
Junedencs i junedenques, amics i amigues que estiuegeu a Juneda o vinguts de pobles veïns, 
us convidem a sortir de casa, a retrobar-nos de nou, grans i petits, a fruir d’aquesta munió 
d’activitats populars molt de casa nostra. 

Tots sereu benvinguts i benvingudes!

Ramona Urgell Guillamet
Regidora de Cultura i Ensenyament



Divendres 9 d’agost
Placeta del Complex Cultural de Juneda a les 10 de la nit
Recital audiovisual: “Bestiolari o els animals de l’Arca” de Josep Vallverdú i altres poetes catalans
a cura de la Companyia Cassigalls
Motiu: Passeig d’aniversari - 90 anys de l’escriptor ponentí Josep Vallverdú
Organitza: Ajuntament de Juneda

Dilluns 12 d’agost
Plaça de l’Església a les 10 de la nit
Cinema a la fresca amb la projecció de la versió catalana de la pel·lícula BRAVE (Indomable).
Organitza: Ajuntament de Juneda

Dimarts 13 d’agost
Pavelló poliesportiu a partir de les 9 de la nit
Eliminatòries del 10è Torneig 3x3 de Bàsquet Vila de Juneda - Memorials Joan Ruiz Gili i Marc Beltran Guasch
Organitza: Club Bàsquet Juneda
Col·laboren: La Manreana, Enderrocs Civit, Cooperativa de Juneda, Bar Mil·leni i Ajuntament de Juneda

Dimecres 14 d’agost
Pavelló poliesportiu a partir de les 9 de la nit
Eliminatòries del 10è Torneig 3x3 de Bàsquet Vila de Juneda - Memorials Joan Ruiz Gili i Marc Beltran Guasch
Organitza: Club Bàsquet Juneda
Col·laboren: La Manreana, Enderrocs Civit, Cooperativa de Juneda, Bar Mil·leni i Ajuntament de Juneda

Dissabte 17 d’agost
Plaça de les Tres Creus a les 10 de la nit
Cantada d’Havaneres amb el grup cubà “Pasión Habana” i el seu concert “Havaneres de dues terres”. 
Amb projecció d’imatges i rom cremat.
Organitza: Ajuntament de Juneda

Diumenge 18 d’agost
Al vestíbul de l’Ajuntament a les 9 del matí
Campionat d’escacs de partides ràpides a 15 minuts amb penalització de temps per trams d’ELO. Hi haurà 
trofeus per als 3 primers classifi cats.    
Organitzen: Ajuntament de Juneda i Club Escacs de Juneda

Piscines municipals a les 11 del matí
Exhibició dels participants als cursets de natació del juliol i de l’agost.
Tot seguit, esports i jocs aquàtics per a nens i nenes.
Organitzen: Ajuntament de Juneda, AMPA de l’Escola Manuel Ortiz i Consell Esportiu de les Garrigues

Teatre Foment a la 1 del migdia
Sorteig públic de llotges.
Organitza: Ajuntament de Juneda

PRELUDISdefestamajor



Dilluns 19 d’agost
Plaça de Catalunya a les 10 de la nit
Ballada de sardanes amb la cobla Lo Castell de Bellpuig
Organitza: Ajuntament i Agrupació Sardanista de Juneda

Dimarts 20 d’agost
Pavelló poliesportiu a partir de les 9 de la nit
Eliminatòries del 10è Torneig 3x3 de Bàsquet Vila de Juneda - Memorials Joan Ruiz Gili i Marc Beltran Guasch
Organitza: Club Bàsquet Juneda
Col·laboren: La Manreana, Enderrocs Civit, Cooperativa de Juneda, Bar Mil·leni i Ajuntament de Juneda

Pista Parc Alegria a les 10 de la nit
Escala en Hi-Fi a càrrec del grup de colònies l’Estel Nou (25 aniversari)
Organitza: grup de Colònies l’Estel Nou i Ajuntament de Juneda

Dimecres 21 d’agost
Carrer de Roger de Llúria a les 7 de la tarda
XXIX Concurs de Dibuix Mural a Terra
Organitzen: Ajuntament de Juneda i Jovent Junedenc

Plaça Jacint Rosinach a les 10 de la nit
Passejada nocturna La Lluna i la Banqueta. Lloc de sortida, Plaça Jacint Rosinach. Lloc d’arribada,
piscines municipals on hi haurà xocolata i bany de nit.
Organitzen: ADPN La Banqueta i Ajuntament de Juneda

Dijous 22 d’agost
Camp de futbol Juneda a les 9 de la nit
Partit amistós entre CF Juneda i CF Torregrossa. Hi haurà servei de bar i entrepans calents
Organitzen: Ajuntament de Juneda i CF Juneda

Pavelló poliesportiu a partir de les 9 de la nit
Finals del 10è Torneig 3x3 de Bàsquet Vila de Juneda - Memorials Joan Ruiz Gili i Marc Beltran Guasch
Organitza: Club Bàsquet Juneda
Col·laboren: La Manreana, Enderrocs Civit, Cooperativa de Juneda, Bar Mil·leni i Ajuntament de Juneda

Placeta del Complex Cultural a les 10 de la nit
Presentació del llibre El Macià desconegut. Militar, enginyer, polític i hisendat a càrrec de Josep M. Albaigés 
Olivart. Amb projecció d’imatges.
Tot seguit “Profundament jazz” (jazz clàssic, bossa nova, jazz mediterrani,...) a càrrec d’Anthus Grup
Organitza: Ajuntament de Juneda

PRELUDISdefestamajor



divendres23d’agost
A la 1 de migdia a la Plaça de l’Església
Repic de Campanes per anunciar l’inici de la Festa Major, a càrrec dels Campaners de Juneda

A 2/4 de 7 de la tarda a la Plaça de l’Església
Cercavila d’inici de Festa Major amb la Cia. Traüt Espectacles: The McKensy’S Clan Band, una xaranga 
molt especial per a petits i grans

A les 7 de la tarda a l’Església Parroquial
Celebració de la Missa

A 2/4 de 8 del vespre al Complex Cultural
Inauguració de les exposicions:
- Exposició de l’humorista lleidatà ERMENGOL
- Exposició SALVATGE de l’escultor borgenc Josep Gasol

A les 9 de la nit a l’Ajuntament
Pregó de Festa Major a càrrec de Jaume Marfany, vicepresident de l’Assemblea Nacional Catalana (ANC). 
Lliurament dels premis del XXIII Concurs de Cartells de la Festa Major de Juneda 2013.
Orelletes i xocolata per als assistents a l’espai de l’antiga rectoría (al costat de l’Ajuntament)

A les 10 de la nit a la Plaça Jacint Rosinach
Sopar popular amb entrepà de xulla, amb la col·laboració dels veïns del carrer Torregrossa.
Enguany serà un sopar amb música i alguna sorpreseta més.
Els tiquets es vendran a partir del dilluns 19 fi ns al dimecres 21 d’agost a les ofi cines de la planta baixa de 
l’Ajuntament i al mateix sopar al preu d’1 Euro

A 2/4 de 12 de la nit a la Plaça de l’Església
Tradicional Correfoc amb els diables Els Rojos de Junda

A les 2 de la nit a la Pista Parc Alegria
Concert del Jovent amb el grup Hotel Cochambre

A continuació a la Pista Parc Alegria
Disco Mòbil amb DiscoChambre

A les 7 de la matinada amb sortida des de la Pista Parc Alegria
Rua fi ns a les Piscines Municipals amb el Jovent Junedenc

A les 2/4 de 8 del matí a les Piscines Municipals
Olympic Day (2a edició) organitzat pel Jovent Junedenc



A les 10 del matí a la Plaça del l’Església
Cercavila amb La Banda de Juneda    

A les 11 del matí a l’Església Parroquial
Celebració de la Missa del martiri de Sant Joan

A les 12 del matí a la Plaça del l’Església
Cercavila amb La Roca Fumada-Gegants, Caps i Grallers i els Rojos de Junda fi ns a la Pista Parc Alegria
Durant el recorregut hi haurà l’encesa de la traca d’inici de Festa Major.

A les 12 del migdia a la Pista Parc Alegria
Concurs de Colles Sardanistes amb la Cobla Montgrins

A 2/4 de 2 del migdia a la Pista Parc Alegria
Ballada de Sardanes amb la Cobla Montgrins

A 2/4 de 7 de la tarda a la Pista Parc Alegria
Cafè concert de Festa Major amb l’Orquestra Montgrins

A les 7 de la tarda a la Plaça Democràcia
Espectacle infantil La cigala i la formiga, de la Cia. Xip Xap

A les 8 de la tarda a la Pista Parc Alegria
Sessió de Ball de Tarda amb l’Orquestra Montgrins

A les 9 del vespre a les Piscines Municipals
Monòleg a la fresca

A les 12 de la nit a la Pista Parc Alegria
Sessió de Ball de Nit amb l’Orquestra Montgrins

A les 2 de la nit a la Pista Parc Alegria
Concert del Jovent amb l’actuació de Lax’n’Busto

A 2/4 de 4 de la nit a la Pista Parc Alegria
Concert del Jovent amb l’actuació de The Covers Band

A continuació a la Pista Parc Alegria
Disco Mòbil amb DJ Rillo

A les 7 del matí amb inici a la Pista Parc Alegria
Patimoll amb el grup Pim Pam Dale Maraca

A les 8 del matí a Les Piscines Municipals
Esmorzar Popular

dissabte24d’agost



diumenge25d’agost
A les 11 del matí a l’Església Parroquial
Celebració de la Missa pels malalts

A 2/4 d’1 de migdia a la Pista Parc Alegria
Vermut de Festa Major amb l’actuació dels Falcons de Vallbona de l’Anoia

A les 7 de la tarda al Carrer La Font
Tradicionals Cossos i Cucanyes a càrrec del Consell Esportiu de Les Garrigues

A les 7 de la tarda a les Piscines Municipals
Fil Musical

A les 8 de la tarda a la Pista Parc Alegria
Sessió de Ball de Tarda amb l’Orquestra Nueva Etapa

A les 9 del vespre a les Piscines Municipals
Sessió AfterSun amb l’actuació de Quim Vila amb l’espectacle Algun altre suggeriment
resolutiu i coherent que no sigui un estat independent?
Després d’uns quants discs (www.quimvila.com) i tres espectacles (“Quan l’alegria és a la sala, la tristesa puja l’escala”, 
“Quina merda… tot!”, “Quina puta merda…tot!!!”), Quim Vila presenta ara aquest nou espectacle humorístic, cons-
truït a base d’speechs irònics marca de la casa i de temes de Cançons d’intents d’un país 1 i Cançons d’intents d’un país 
2 (en gravació), inspirat en el procés independentista català i en declaracions de polítics de l’unionisme més cavernícola.

A les 12 de la nit a la Pista Parc Alegria
Concert de Festa Major amb l’Orquestra Nueva Etapa

A la 1 de la nit a la Plaça Catalunya
Correbars amb el grup Bandarra Street Orkesta amb recorregut 
pels bars de Juneda.
Farem cap a la Pista Parc Alegria per ballar amb la Nueva Etapa

A les 2 de la nit a la Pista Parc Alegria
Sessió de Ball de Nit amb l’Orquestra Nueva Etapa

A 2/4 de 4 de la nit a la Pista Parc Alegria
Concert del Jovent amb el grup Raggatuning

A continuació a la Pista Parc Alegria
Disco Mòbil amb el DJ Rico

A les 7 de la matinada des de la Pista Parc Alegria
Batukada fi ns a la Plaça Jacint Rosinach amb Els Rojos de Junda

A 2/8 de 8 del matí a la Plaça Jacint Rosinach
Bany d’Escuma



dilluns26d’agost
A les 11 del matí a la Pista Parc Alegria
Infl ables a càrrec del Consell Esportiu

A les 5 de la tarda, amb sortida i arribada al carrer de la Font
Cursa Ciclista 50è Trofeu Vila de Juneda
Campionat provincial: Sub-23
Organitza: Club Ciclista Junedenc

A les 7 de la tarda a la Plaça Democràcia
Espectacle infantil Atlètic pànxing gim de la Cia. Pa Sucat

A les 7 de la tarda a les Piscines Municipals
Fil Musical

A les 7 de la tarda a l’Església Parroquial
Celebració de la Missa pels difunts

A les 8 de la tarda a la Pista Parc Alegria
Sessió de Ball de Tarda amb l’Orquestra Selvatana

A les 9 del vespre a les Piscines Municipals
Sessió aftersun amb l’actuació de Wednesday Lips 
presentant el seu nou disc SEASON II (www.wednesdaylips.com)

A les 12 de la nit al Pavelló Poliesportiu Municipal
Sopar del Jovent a càrrec del Jovent Junedenc.
Tens la possibilitat de comprar-lo anticipadament a les ofi cines de la planta baixa de l’Ajuntament des del 
dilluns 5 fi ns al dimecres 14 d’agost. Apunta’t ràpid! Ens ho passarem bé!
Necessitem 100 persones per a poder-lo tirar endavant.

A les 12 de la nit a la Pista Parc Alegria
Concert de Festa Major amb l’Orquestra Selvatana

A les 2 de la nit a la Pista Parc Alegria
Sessió de Ball de Nit i Fi de Festa amb l’Orquestra Selvatana

A 2/4 de 4 de la nit a la Pista Parc Alegria
Macro Disco Mòbil amb l’actuació de DJ Xavi Alfaro i el DJ Jorlín



EXPOSICIÓ DE L’HUMORISTA LLEIDATÀ ERMENGOL.
Ermengol viu a Lleida (Catalunya) des de 1985. Nascut a Canals, ciutat de la Còrdova argentina, el 1958, 
va començar a publicar a la mítica Hortènsia als 18 anys. Molt jove es va radicar a Catalunya, terra dels seus 
pares (i ara dels seus fi lls). Ja a Espanya, ha treballat en diverses publicacions: Playboy Espanya, Diari Segre 
i Diari d’Andorra (en aquests dos últims fi ns a l’actualitat, amb vinyetes editorials diàries).

És el director dels 17 volums de la col · lecció Història de l’Humor Gràfi c que actualment edita la Fundació 
Alcalá. Ha publicat una dotzena de llibres, entre els quals destaca la seva Ermengolarium. El 1995 funda 
Humoràlia, una associació dedicada a l’humor, i participa del suplement dominical Humormeu. Des Sepiem-
bre de 2003 aquesta web recull, diàriament, els treballs de premsa d’aquest inesgotable humorista gràfi c.

programad’exposicions

Horaris: Del 24 al 26 d’agost, de les 12 a les 2 del migdia 
de les 7 a les 9 de la tarda

La resta de dies i fi ns el 22 de setembre, de dilluns a divendres, de les 6 a les 8 de la tarda



EXPOSICIÓ “SALVATGE” DE L’ESCULTOR BORGENC JOSEP GASOL. 
La seva obra està treballada principalment sobre fusta d’olivera.,

Josep Gasol Pujol, escultor garriguenc autodidacta, talla la fusta només d’arbres de les Garrigues des de 
fa 26 anys. 
L’artista ha exposat a New York, Marbella, Barcelona, Lleida, i també al MACBA. Amb una llarga  trajectòria 
en aquesta disciplina, Gasol explica que tot i no dedicar-s’hi professionalment, la talla de la fusta és la seva 
passió. Escolpeix la fusta de troncs d’arbres que ja han estat retirats o que han caigut de forma natural 
amb el requisit indispensable que han de ser arbres de la comarca, majoritàriament fusta d’olivera, tot i 
que també talla la Noguera o d’altres tipus. Afegeix que la temàtica de les seves obres sorgeix lliurement, 
d’inspiració pròpia, tot i que també fa encàrrecs d’escultures sobre temes que li demanen. Té realitzades di-
verses obres entre les quals es troba El Crist del Cantacorps, que va viatjar fi ns a New York per ser exposada.
Les seves obres transmeten l’esència d’una comarca, per fora amb caràcter fort i resistent, i fràgil i pacient 
per dins.

programad’exposicions

ORENETA



Jaume Marfany viu a Esplugues de Llobregat. És 
llicenciat en Filologia catalana per la UOC amb un 
treball sobre la Literatura digital. 

Fa més de 25 anys que dóna classes de català, i fi ns 
fa pocs anys, ho compaginava amb una feina ben 
diferent: Delineant projectista industrial. El fet de 
quedar-me sense feina va ser decisiu perquè orien-
tés les meves darreres passes professionals vers el 
que sempre m’ha agradat més: ensenyar català.

És un home pacient que disposa d’una bona dosi 
d’empatia. 

Des del dia 12 de juny de 2013 és el nou vicepresi-
dent de l’ANC.

L’Assemblea Nacional Catalana (ANC) és una or-
ganització que es defi neix com a popular, unitària, 

plural i democràtica que té per objectiu recuperar la independència política de Catalunya mi-
tjançant la constitució d’un estat de dret, democràtic i social.

pregonerdelafestamajor



CONSELLS I MESURES DE SEGURETAT PER GAUDIR-LO

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 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 fi gures 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 perill, seguir les instruccions dels diables.
- Els nens petits han d’anar acompanyats d’un adult responsable.

PER ALS VEINS I COMERCIANTS

- Retirar tots els vehicles dels carrers de l’itinerari.
- Abaixar els portals metàl·lics o persianes en els edifi cis que en disposin.
- Protegir els vidres de les fi nestres, 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.
- Desconectar tot tipus d’alarmes.
- Retirar o apartar de la via pública qualsevol objecte que pugui difi cultar el pas dels actors, organitzadors 
i participants al correfoc (testos, taules, cadires,...).

correfoc





Ajuntament de Juneda

Guanyadora de la categoria sènior:

 MONTSERRAT MORENO BORONAT
(coberta)

Nota de l’autora
Amb aquest cartell he volgut transmetre la idea de que la festa (representada com una vedet) ja ha 
arribat a Juneda (representada amb una “J” tota engalanada per a l’ocació amb detalls de cigon-
yes, instruments musicals i natura diversa de colors vius i enèrgics de manera que el cartell sigui 

visualment ric i impactant. ) D’altra banda, la corona de l’escut i el plànol del poble usat al fons de la 
imatge passen com a detalls quasi inadvertits.

Guanyadora de la categoria infantil:

ÈLIA CAPDEVILA SANCERNI
(contracoberta)

XXIIIè CONCURS DE CARTELLS FESTA MAJOR 2013




