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Salutació
de l’alcalde

A

rriba la Festa Major i torna la il·lusió de celebrar, de gaudir, de retrobar-nos i de sortir al
carrer, desitjant que ens respecti el temps,
ja sigui per la pluja o per la calor asfixiant.
Esperem que aquestes dates ens portin
bonança i salut, que darrerament són cares
de trobar i, és clar, alegria, disbauxa i moltes ganes de compartir.
Un any més hem volgut presentar-vos, en la nostra tradicional
festa grossa, un ampli ventall d’activitats perquè gaudeixin els
nostres infants, el nostre jovent i els adults, amb la finalitat
d’oferir una festa divertida i engrescadora. Omplirem d’animació i cultura totes i cadascuna de les hores festives!
En aquesta edició, els pregoners de Festa Major seran els
membres de l’AMPA de l’Escola Manuel Ortiz en el seu 50è
aniversari. Han estat anys d’esforços i reptes envers l’ensenyament i l’educació de tots els nens i nenes de Juneda, i
junta darrere junta han sabut trobar les solucions a les mancances i a les necessitats de progrés en l’àmbit educatiu. Com
a novetat, el pregó serà el dissabte 27 d’agost a la Pista Parc
Alegria a les 13 h del migdia, i així tots plegats podrem degustar un vermut de Festa Major.
Només queda desitjar-vos una bona festa i que la celebreu
amb prudència i moderació.
Salutacions,
Antoni Villas Miranda
Alcalde
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Salutació
del regidor
de festes

J

unedenques i junedencs, tot ja fa olor de Festa
Major!

Són dies per reunir-nos amb la família i els
amics, de retrobar-nos i explicar-nos totes
les batalles que ens han passat durant aquest
darrer any, d’engalanar-nos per anar ben
eixerits als actes que s’han organitzat...; en definitiva, són
dies de gresca i diversió.
Omplim les places i tots aquells espais on s’organitzin actes,
i continuem amb la tradició del nostre poble: fem festa, fem
cultura.
Aquesta Festa Major la podrem viure de manera normalitzada. De fet, a la programació hi trobareu actes per a tots els
públics, als quals heu d’assistir per gaudir, ja que la Comissió
de Festes els ha preparat amb moltes ganes i il·lusió.
Per tant, vull expressar el meu agraïment als membres de la
Comissió de Festes pel gran treball que fan de manera voluntària. No només s’hi impliquen els dies de la Festa Major, sinó
durant tot l’any. Hi dediquen hores i part del seu temps per
crear una Festa Major a gust de tothom i per a tots els públics.
Així doncs, gaudiu i deixeu gaudir a tothom de la festa.
Molt bona Festa Major!
Jordi Montané
Regidor de Festes
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Nits a la fresca
Preludis de la Festa Major
Diumenge 7 d’agost

19 h Pista Parc Alegria
Ball d’estiu amb el grup Jamaika
Organitzador: Ajuntament de Juneda

Dilluns 8 d’agost

22 h Antics Rentadors
Observació astronòmica nocturna amb telescopis.
L’activitat va dirigida a tot tipus de públic, el contingut s’adapta a les persones que hi participen.
Organitzadors: ADPN La Banqueta Xics
i Ajuntament de Juneda

Dijous 11 d’agost

21.30 h sortida des del portal del Marca
26a 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. Cal que tothom
porti un got reutilitzable, que servirà per a l’aigua i la
xocolata.
Organitzadors: ADPN La Banqueta,
Ecocentre Les Obagues i Ajuntament de Juneda

Diumenge 14 d’agost

19 h Pista Parc Alegria
Ball d’estiu amb el grup Jalaysa
Organitzador: Ajuntament de Juneda

Dilluns 15 d’agost

19 h Pista Parc Alegria
Ball d’estiu amb el grup Coral
Organitzador: Ajuntament de Juneda
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Dimarts 16 d’agost

22 h Pista Parc Alegria
Cinema a la fresca, projecció de la pel·lícula Alcarràs
La darrera pel·lícula de Carla Simón, guanyadora d’un
dels premis internacionals més prestigiosos: l’Ós d’Or
de la Berlinale. Una pel·lícula que ens evoca la petita
pagesia i el món rural.
Organitzador: Ajuntament de Juneda

Dimecres 17 d’agost

20 h Parc de l’U d’Octubre
Presentació del llibre Societat, joves i cultura popular als anys 80 del borgenc
Ramon Queralt.
Hi haurà un petit piscolabis i l’actuació del grup Los Grallers
dels 9 Salts de Juneda.
Organitzador: Ajuntament de Juneda.

Dijous 18 d’agost

19 h Pavelló Poliesportiu Municipal
Festival Patinatge + Prova gratuïta.
Vine a gaudir de l’espectacle i a provar el patinatge!
Organitzadors: Club Patinatge Artístic Juneda i Ajuntament
de Juneda

Del divendres 19 al dissabte 20 d’agost

Torneig 4x4 d’Hoquei CH Juneda
A partir de les 19 h del divendres i el dissabte durant tot el dia
al Pavelló Poliesportiu Municipal
Organitzadors: Club Hoquei Juneda i Ajuntament de Juneda

Divendres 19 d’agost

21 h Parc de l’U d’octubre
Concert Impressions líriques al “Clar de la Lluna”. Un concert
de cant i piano amb dansa lliure.
Intèrprets: Dolors Escué (soprano), Jordi Cubiró (piano) i
Josep Torradeflot (dansa lliure).
Organitzador: Ajuntament de Juneda
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Del dissabte 20 al diumenge 21 d’agost
A partir de les 8 h al Club Tennis Juneda
Torneig 24 hores de Tennis i Pàdel
Organitzador: Club Tennis Juneda

Dissabte 20 d’agost

21 h Plaça de les Tres Creus
Correfoc infantil amb els Petits dels Rojos de Junda
Organitzadors: Els Rojos de Junda i Ajuntament de Juneda
*A les pàgines 15 i 16 trobareu la resta d’informació.
22 h 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 21 d’agost

A partir de les 9.30 h al Parc de l’U d’Octubre
Campionat de partides ràpides d’Escacs, amb sistema suís i amb penalització
de temps per trams d’Elo. Trofeu per als 3 primers classificats.
Organitzadors: Club d’Escacs de Juneda i Ajuntament de Juneda
11 h 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
13 h a la pista Parc Alegria
Sorteig públic de les llotges del Parc Alegria per a la Festa Major de Juneda 2022
*Consulteu la nota informativa que apareix a les pàgines 17 i 18 per saber com
realitzar les inscripcions a les llotges.
20 h a l’Església Parroquial
Concert coral a càrrec del
Cor Juneda Canta
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Dilluns 22 d’agost

22 h a la plaça de l’Església
Cinema a la fresca, projecció de la pel·lícula Els Croods: una
nova era.
Divertida i entretinguda pel·lícula d’animació dirigida a
públic familiar i apta per a tot tipus d’edats.
Organitzador: Ajuntament de Juneda

Dimarts 23 d’agost

21.30 h Antics Rentadors
Nit Poètica dels Premis Joan Duch i Carles Hac Mor
Presentació dels llibres guanyadors del 2022 i
espectacle de poesia i cançó AMICS
amb Dafnis Balduz
Organitzadors: Editorial Fonoll
i Ajuntament de Juneda

Dimecres 24 d’agost

19 h Carrer de Roger de Llúria
37è Concurs de Dibuix Mural al Terra
Us podeu inscriure al Complex Cultural els dies 18, 19 i 22 d’agost de 17 h a
20 h
Organitzadors: Jovent Junedenc i Ajuntament de Juneda

Dijous 25 d’agost

19.30 h Camp Municipal d’Esports
Triangular de futbol de Festa Major amb els equips CF Juneda, CF Balaguer
(primera catalana) i CF Mollerussa (primera catalana), inclourà la presentació
de l’equip.
Servei de bar i entrepans.
Organitzadors: Club Futbol Juneda i Ajuntament de Juneda
23 h Piscines Municipals
Concert amb el grup Her Majesty
Nit musical a les piscines que obrirà boca de cara a la Festa Major.
Organitzador: Ajuntament de Juneda

7

Actes de Festa Major 2022
Divendres 26 d’agost
13 h Plaça de l’Església
Repic de campanes per anunciar l’inici de la Festa Major de Juneda 2022 a
càrrec dels Campaners de Juneda. Portes Obertes per veure el campanar i el
repic.
18.30 h Plaça de l’Església
Cercavila d’inici de Festa Major adreçada a tots
els públics amb Xip Xap Teatre presentant
l’espectacle RUM RUM TRASTO KARS
20 h Complex Cultural
Inauguració de l’exposició APA, AMPA, potser
AFA? o millor AMP@? (50 anys de canvis en l’educació en forma de sigles).
Horari d’obertura: del 26 al 30 d’agost de 12 h a 14 h
i de 18 h a 21 h
Organitzadors: AMPA escola Pública Manuel Ortiz i
Fonoll, la revista independent de Juneda
21 h Plaça de Jacint Rosinach
Sopar popular amb entrepà de xulla
Els tiquets es vendran del dilluns 16 al dimecres 24 d’agost en horari comercial als comerços: Estanc Casa Mariana, Quiosc Juneda, Filo Disseny i Moda i
Botiga Cooperativa (Pròxim). El preu del sopar és de 2 € (entrepà i beguda).
*Recomanem que adquiriu els vostres tiquets anticipadament, ja que el mateix
dia només es posaran a la venda 100 unitats més.
23 h Cruïlla entre els carrers de Prat de la Riba i de Sant Salvador
Tradicional Correfoc amb els diables Els Rojos de Junda
*A les pàgines 15 i 16 trobareu la resta d’informació.
1.30 h Pista Parc Alegria
Nit jove amb els grups Hotel Cochambre i Pelukass
Tot seguit, discomòbil amb la Dj Laura Bearka

8

Dissabte 27 d’agost
11 h Església Parroquial
Celebració de la Missa de Festa Major
12 h inici a la plaça de l’Església
Cercavila amb els Gegants de Juneda i el grup Los Grallers dels 9 Salts acompanyats dels grallers del grup La Cremallera. Encesa de la traca d’inici de
Festa Major a la Creu i, a continuació, cercavila fins a la Pista Parc Alegria.
13 h Pista Parc Alegria
Pregó de Festa Major a càrrec de l’AMPA de l’Escola Manuel Ortiz
Tot seguit vermut popular amb Dj’s The Vermood’s
17 h Piscines Municipals
Tardeo electrònic amb Dj Rico i Dj Trebor
19 h Carrer de la Font
Tradicionals cossos i cucanyes a càrrec del Consell Esportiu de les Garrigues
20 h Pista Parc Alegria
Concert Héroes de la Antártida, el millor tribut
a Mecano. Un homenatge a una de les bandes
més rellevants del pop espanyol, un concert
on es repassa els millors èxits del grup amb
un directe i posada en escena espectacular.
24 h Pista Parc Alegria
Nit jove amb l’actuació de Doctor Prats
i Banda Biruji
Tot seguit, discomòbil amb el Dj Miquel González
i Dj Rico
7 h Pista Parc Alegria
Itinerant electrònic fins la Plaça Jacint Rosinach amb Dj Rico
8 h Plaça Jacint Rosinach
Esmorzar popular amb orelletes i meló.
Tot seguit Festa Holi

9

Diumenge 28 d’agost
10 h Plaça Jacint Rosinach
Patimoll amb l’actuació del grup Always Drinking Marching Band
Recorregut: Plaça Jacint Rosinach, carrer Font del Gat, carrer Folch i Torres,
carrer La Font, carrer Mossèn Cinto Verdaguer, carrer Prat de la Riba, carrer
Angel Guimerà, carrer Fondo, carrer La Bassa i finalització a les Piscines Municipals.
12 h Piscines Municipals
Inﬂables aquàtics per als més petits a càrrec del
Consell Esportiu de les Garrigues
20 h Pista del pati de l’Escola Manuel Ortiz
s, una companyia
Espectacle GREGARIS, de Soon Circus,
de circ amb llenguatge plural i divers apta per tots
els públics, un espectacle emotiu i divertit. No us el
perdeu!
De 20 h a 22 h Pista Parc Alegria
Ball de tarda amb
l’orquestra Nova Saturno
24 h Pista Parc Alegria
Concert de nit amb
l’orquestra Nova Saturno
24 h Piscines Municipals
The Jove Fest amb la Dj Luxury
D’1.30 h a 3 h Pista Parc Alegria
Ball de nit amb l’orquestra Nova Saturno
2.30 h Piscines Municipals
Itinerant electrònic fins a la Pista Parc Alegria amb Dj Rico
3 h Pista Parc Alegria
Nit jove amb Bizuri i Dj Moncho
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Dilluns 29 d’agost
12 h Pista Parc Alegria
Concert familiar amb El Pot Petit on ens presentaran l’espectacle Vull cantar i vull ballar. Un
repàs als seus grans èxits amb una formació de
9 músics a escena.
*Per qüestions de seguretat l’aforament serà limitat i és necessari la compra d’entrada.
La reserva de llotges dels dies de Festa Major no serà vàlida per a aquesta activitat.
Preu entrada: 5€ (els menors de 2 anys que no ocupin seient no necessiten entrada).
Podeu comprar les entrades a la web www.juneda.koobin.cat o a la planta baixa de
l’Ajuntament en horari de 11h a 14h.
17 h Sortida i arribada al carrer de la Font
Cursa ciclista 58è Trofeu Vila de Juneda.
Prova puntuable per la Copa Critèrium de la Federació Catalana de Ciclisme.
De 20 h a 22 h Pista Parc Alegria
Ball de tarda amb l’orquestra Maravella
21 h Plaça Melis
Espectacle d’humor amb el còmic David
SAS. Un monòleg carregat d’humor desenfrenat i molta energia. Diversió assegurada.
*Edat recomanada a partir de 14 anys
22 h Piscines Municipals
Sopar del jovent
A l’acabar el sopar, sessió electrònica amb Dj Marsal Ventura
Preu: 18€
Inscripció a les Piscines Municipals fins al dia 20 d’agost.
Més info a les xarxes socials del Jovent Junedenc i de l’Ajuntament de Juneda
24 h Pista Parc Alegria
Concert de nit amb l’orquestra Maravella
D’1.30 h a 3 h Pista Parc Alegria
Ball de nit amb l’orquestra Maravella
2.30 h Piscines Municipals
Itinerant electrònic fins a la Pista Parc Alegria amb el Dj Rico
3 h Pista Parc Alegria
Nit jove amb l’actuació del grup Version Imposible i final de festa amb Dj
Adrià Ortega
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Dimarts 30 d’agost
21 h Pista Parc Alegria
Sopar popular adreçat a tots els veïns i veïnes del poble.
Preu adult: 14 € / Preu infantil: 7 € (menors de 12 anys)
Els tiquets es vendran del dilluns 16 al dimecres 24 d’agost en horari comercial als comerços: Estanc Casa Mariana, Quiosc Juneda, Filo Disseny i Moda i
Botiga Cooperativa (Pròxim).
Els menús es publicaran al pregó, eBando i xarxes socials de l’Ajuntament.
Durant el sopar es farà entrega dels premis del 1r Concurs de decoració de balcons
i carrers Festa Major de Juneda 2022
Organitza: Jovent Junedenc, Penya Ullà, Antifa Rock, Rojos de Junda i Ajuntament de
Juneda.

A partir de les 22 h,
Live Karaoke Show amb el grup De Mortimers. Un concert gamberro i participatiu on el públic escull i canta el repertori de la nit.

24 h Antics Rentadors
Espectacular Castell de foc com a final de la Festa Major de Juneda 2022.

PUNT VIOLETA a la Pista Parc Alegria:
La matinada de dissabte 27 a diumenge 28 d’agost trobareu d’1 a 5 h un espai
de seguretat per a la prevenció de l’assetjament, l’abús i les agressions sexuals, masclistes i LGTBIQ+fòbiques als espais públics, així com d’assessorament i actuació en cas que se’n produeixi alguna.
Durant la Festa Major, trobareu també a Pista Parc Alegria un espai amb materials i recursos d’atenció a les violències masclistes.
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Pregoner de Festa Major

AMPA Escola Manuel Ortiz

L’

Associació de Mares i Pares d’Alumnes
de l’escola de Juneda, l’AMPA com se la
coneix habitualment, enguany compleix
cinquanta anys i, arran d’aquesta efemèride, la comissió organitzadora de la Festa
Major ens va demanar de fer el pregó de
festes. En aquest sentit, els membres de l’associació, tant els
actuals com tots els qui han format part de l’AMPA aquests
darrers cinquanta anys, que són molts, agraeixen als organitzadors la confiança depositada amb aquesta deferència, la
qual ens genera una important responsabilitat.
Tot plegat va començar a inicis dels anys 70, amb la publicació d’una nova llei d’educació. Aquesta nova llei, que posteriorment es coneixerà amb el nom de “llei de Villar-Palasí”
incorporava algun toc de modernitat per l’època i entre altres
aspectes una certa participació de les famílies en les decisions de l’escola. Aquest fet va passar desapercebut en la majoria dels municipis, però no així a Juneda. Va ser en aquest
moment que una sèrie de pares i mares hi van veure una
finestra de llibertat i d’oportunitat, van iniciar algunes reunions, van redactar estatuts i, finalment, van constituir-se com
a associació. Naixia així l’”Asociación de Padres de Alumnos
de la Agrupación Escolar Mixta de Juneda.
Remarcar que un cop més Juneda torna a ser pionera i se situava així a l’avantguarda de la societat, ja que era una de les
primeres Associacions de Pares d’Alumnes de tot Catalunya.
Molt ha plogut des d’aquesta primera etapa i a dia d’avui les
associacions de pares i mares són totalment necessàries en
el plantejament educatiu actual i són una part de la comunitat
educativa, formada per mestres, pares i alumnes.
Actualment, l’AMPA és una associació, l’objectiu de la qual és
treballar per la millora de l’educació a l’escola i acompanyar
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la vida i dinàmica escolar a Juneda, sent el nexe d’unió de
les famílies amb l’escola, amb l’equip directiu, amb el Consell Escolar i també amb l’Ajuntament. També és l’associació
responsable de planificar i organitzar activitats extraescolars
complementàries, així com de la participació en tota mena
d’actes socials en què hi hagi un component de participació
infantil o juvenil, sense deixar de banda el suport econòmic a
l’escola en algun aspecte específic.
A més a més de les tasques pròpies de l’associació com
podrien ser l’organització d’activitats extraescolars, la socialització de llibres, el vestuari escolar, l’organització de festes
i actes escolars, el serveis d’acollida, la supervisió del menjador escolar, les diades de convivència, l’organització de xerrades, la resolució de conflictes, la integració de persones
nouvingudes, l’atenció a alumnes amb necessitats especials
i un llarg etcètera, l’AMPA, al llarg d’aquests cinquanta anys,
ha acompanyat l’escola i s’ha implicat de forma activa en
diferents fets: es tracta d’aspectes com la problemàtica per
les obres dels edificis de l’escola amb el trasllat temporal de
classes en altres equipaments com la llar de jubilats o l’Ajuntament, els canvis derivats de la implantació de l’ESO, la fusió
amb l’APA de l’escola Sant Josep, la participació en actes de
prevenció de la droga, tota la sèrie de fets relacionats amb l’1
d’octubre a Juneda...
És per aquest motiu que ens agradaria concloure amb un
reconeixement a aquests nombrós grup de pares i mares que
han passat moltes estones, molt de temps, sempre de forma
desinteressada, per treballar envers l’educació i la millora
de l’ensenyança dels infants d’aquest municipi. Aquest petit
record per a totes elles és el millor reconeixement que se’ls
pot donar.
Desitjar-vos una bona Festa Major, que la gaudiu i que la viviu
de forma plena!
AMPA escola pública Manuel Ortiz,
amb motiu del 50è aniversari d’aquesta associació
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Correfoc
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.).
cura de tapar-se les orelles per disminuir els sorolls de les explosions piro• Tenir
tècniques.
• 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.
una actitud correcta amb els diables i no obstaculitzar-los el pas ni fer• Adoptar
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.
abans de l’inici del recorregut del correfoc i dels punts d’assistèn• Assabentar-se
cia sanitària.
cas de patir cremades, dirigir-se immediatament als punts d’assistència sani• En
tària.
• 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.
llençar aigua als participants ni als espectadors del correfoc per la perillositat
• No
que representa.
• Desconnectar tot tipus d’alarmes.
o apartar de la via pública qualsevol objecte que pugui dificultar el pas dels
• Retirar
actors, organitzadors i participants al correfoc (testos, taules, cadires...).
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Correfoc infantil
Dissabte 20 d’agost a les 21 h.

Correfoc a càrrec del grup Els Petits dels Rojos de Junda
Després de dos anys sense correfoc infantil, 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 els espectacles de foc, tot aprenent les normes de seguretat que cal seguir
per gaudir-los, sempre amb precaució i seguretat.
Inici a la plaça de les Tres Creus, Pou del Gel, carrer Pinell, carrer de la Costa,
carrer del Bas, carrer Torregrossa, Travessia de Torregrossa, la placeta del
Josa, carrer Travessera del Pinell, carrer Portal del Marca, carrer del Bas,
carrer de la Costa i finalització de nou a la plaça de les Tres Creus.
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.

Recorregut del correfoc
Divendres 26 d’agost a les 23 h.

Correfoc a càrrec del grup Els Rojos de Junda
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 del Josa, el carrer
Pinell, el carrer Carnisseria, la travessia del Calvari, el Raval de la Carnisseria,
el carrer del Tambor del Bruc i finalització al lloc d’inici.

Avís:

amb motiu dels treballs de muntatge del correfoc, des del divendres
26 d’agost a les 11 h 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.
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Nota informativa de les llotges de la Festa Major
Aquest any la fórmula canvia una mica; és per això que us aconsellem que us
llegiu atentament els passos a seguir que us detallem a continuació:
En primer lloc, haureu d’omplir la sol·licitud que podreu recollir a la planta baixa
de l’Ajuntament a partir del dilluns 8 d’agost i fins el dimarts 16 d’agost a les 12 h.
Si s’arriba a les 75 sol·licituds de llotges, seguirem amb el sistema d’adjudicació de llotges per sorteig i ja podreu realitzar la inscripció (el pagament a
compte) entre els dies 17 i 18 d’agost.
Per realitzar la inscripció i el pagament a compte:
1. Cal un document de pagament amb un codi de barres que podreu
passar a recollir per les oficines de la planta baixa l’ajuntament, o el
podreu descarregar del web de l’Ajuntament (www.juneda.cat).
2. Un cop obtingut el document, podreu realitzar el pagament de la inscripció a través de la línia oberta de Caixabank o bé a través del caixer
automàtic de Caixabank amb una targeta de qualsevol entitat bancària.
3. Davant qualsevol dubte per fer el pagament, podreu adreçar-vos al personal de Caixabank o al de l’Ajuntament i us informarem de bon grat.
Preu de les llotges
1a fila ............ 65€
2a fila ...........60€
3a fila ........... 55€
El preu d’inscripció (pagament a compte) per una llotja és de 55€
Una llotja inclou: la reserva de sis cadires en una llotja durant tots els dies de la
Festa Major, a excepció del dilluns 29 d’agost a les 12 h durant el concert familiar
d’El Pot Petit.
Les soŀlicituds les podreu recollir del dilluns 8 d’agost ﬁns al dimarts 16
d’agost a les 12 h a la planta baixa de l’Ajuntament.
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• El dia 16 d’agost al migdia us comunicarem mitjançant el pregó i eBando
si s’ha assolit el mínim de sol·licituds.

• En el cas de no arribar a les 75 sol·licituds, el sorteig ja no es realitzarà.
• En el cas que així sigui, el pagament a compte de les inscripcions el
podreu realitzar el dimarts 17 i el dimecres 18 d’agost.

• Les colles o grups de persones que vulgueu tenir les llotges juntes us
heu d’inscriure correlativament i utilitzar el mateix nom i cognoms.

• El repartiment de les llotges es farà per SORTEIG públic, que tindrà lloc
el diumenge 21 d’agost a la 1 del migdia a la Pista Parc Alegria.

• El número per al sorteig us serà adjudicat automàticament per ordre

d’inscripció quan feu el pagament. El mateix diumenge 21, abans del sorteig, a l’entrada de la Pista Parc Alegria, hi trobareu penjades unes llistes
amb tots els noms de les persones interessades amb el seu número de
sorteig (que el marcarà l’ordre de pagament).

• Les persones inscrites que no sigueu presents al sorteig, i que no
hagueu delegat a ningú, en quedareu excloses. Així mateix, perdreu els
55€ a compte, a l’igual que els perdreu en cas de renunciar a la llotja.

• Un cop adjudicades les llotges el diumenge 21, haureu d’efectuar el

pagament de l’import restant durant el dilluns 22 i el dimarts 23 a Caixabank amb el nou document que us lliurarem al sorteig un cop hagueu
triat la llotja.

• Si trieu una llotja de la 3a fila, ja no caldrà fer cap més pagament perquè
l’import a compte de la inscripció és el total del que val una llotja de la
3a fila.
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Bases de participació del 1r Concurs de
decoració de balcons i carrers
Objecte
La Festa Major de Juneda és la festa per excel·lència de la nostra vila i amb
ella ens retrobem i celebrem uns dies on tothom surt al carrer. És per aquest
motiu que volem que els nostres carrers siguin un aparador més d’aquesta
festa i omplin de caliu la vila de Juneda.
L’objectiu d’aquest concurs és guarnir els balcons i els carrers amb motiu
de la Festa Major de Juneda i fer partícips a totes les junedenques i a tots els
junedencs.
Participants
La participació està oberta a tota la ciutadania a excepció dels regidors i regidores de l’ajuntament; en cas que hi participin, no poden optar als premis.
En la modalitat de balcons poden participar totes les persones, propietàries o
llogateres de cases o pisos situats dins del nucli urbà de la població de Juneda.
En la modalitat de carrers es pot guarnir una plaça, un carrer o bé un tram de
carrer.
Modalitats i inscripcions
S’estableixen 2 modalitats de concurs: el concurs de decoració de balcons i el
de decoració de carrers.
La participació es formalitzarà mitjançant una butlleta d’inscripció que es
podrà presentar:

•

Presencialment a l’Ajuntament de Juneda, de dilluns a divendres d’11 h a 14
h a la planta baixa, Oficina d’Atenció al Ciutadà.

•

Telemàticament a través de la seu electrònica de la pàgina web de l’Ajuntament de Juneda (instància genèrica acompanyada de la butlleta complimentada i signada).
El termini d’inscripció finalitza el dimecres 24 d’agost de 2022.
No s’acceptaran inscripcions rebudes via fax, correu electrònic o telèfon.
La presentació en qualsevol de les dues modalitats de concurs, implica l’autorització a la publicació, en els mitjans que consideri oportuns l’Ajuntament, de la
imatge guanyadora, amb l’única finalitat de donar-les a conèixer i fer-ne difusió.
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Els balcons, finestres, façanes, carrers, places o trams de carrers que participin en el concurs hauran d’estar acabats de decorar el dijous 25 d’agost a les
21 h, per tal que el jurat pugui passar a valorar-los a partir d’aleshores.
Modalitat decoració de balcons

• Els balcons, les finestres o les façanes han de ser visibles i poden estar
decorades amb qualsevol element ornamental, sempre que no suposin
cap mena de perill per a la integritat dels vianants.

• Si el balcó, la finestra o la façana participant en aquesta modalitat pertany
a un tram de carrer que participa en la modalitat de decoració de carrers,
s’acceptarà la seva participació, sempre que la temàtica de l’element sigui
diferent de la temàtica del carrer.

Modalitat decoració de carrers

• El guarniment dels carrers es farà amb elements que hauran de ser retirats
un cop finalitzi la Festa Major (30 d’agost) i no poden suposar un obstacle
per a la circulació de vehicles ni de vianants.

• En el cas que es necessiti tallar un carrer per facilitar el muntatge, prèviament s’haurà de sol·licitar el permís per tal de veure en quin horari és més
factible paralitzar la circulació.

• La decoració del carrer ha d’estar a una alçada de 4 metres, per tal de no
impedir la circulació del camió de la brossa.

• El tema de decoració és lliure, però no s’admetrà temàtica que faci menció
a marques, empreses o interessos particulars.

• Els carrers han de romandre decorats fins al dilluns 29 d’agost.
Premis
En la modalitat decoració de BALCONS

• Premi al MILLOR BALCÓ DECORAT: 150 €
• Premi al BALCÓ MÉS ORIGINAL: 100 €
Tots els premis econòmics s’entregaran mitjançant vals de compra en els
comerços de Juneda.
Totes les persones participants tindran un obsequi com agraïment a la seva
participació.
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En la modalitat decoració de CARRERS

• Primer premi: 800 €
• Segon premi: 500 €
• Tercer premi: 300 €
En aquest cas, l’Ajuntament invertirà l’import del premi en il·luminació de
Nadal o mobiliari urbà que els carrers guanyadors decideixin.
Jurat
El jurat estarà format per membres externs designats per la Comissió de
Festes de Juneda i per la regidoria de Festes.
Els membres del jurat no poden participar en el concurs, igual que regidors i
regidores de l’ajuntament; en cas que hi participin, no poden optar als premis.
Així mateix, en el cas de participar en el concurs familiars de primer i segon
grau, no podran ser membres del jurat.
Veredicte
Els premis es lliuraran el dimarts dia 30 d’agost durant el sopar popular.
El veredicte del jurat serà inapel·lable. El jurat podrà declarar desert el concurs
si considera que els elements presentats no tenen suficient qualitat o no reuneixen les característiques necessàries per esdevenir guanyadors.
L’obsequi de participació es podrà recollir del 5 al 16 de setembre de 2022;
passat aquest termini, ja no es podran recollir els obsequis.
Mostra
La decoració es mantindrà fins al dilluns dia 29 d’agost.
A la pàgina web de l’ajuntament es podrà consultar el llistat de les propostes
participants.
Acceptació de les bases i normes importants

• La comissió de festes es reserva el dret de deixar sense participació en el

concurs a qualsevol participant que no compleixi amb les normes descrites i que no tingui un mínim de qualitat.

• És obligatori vetllar per la seguretat dels vianants i la correcta circulació
de vehicles.

• La participació en el concurs suposa l’acceptació de les presents bases,
així com l’acceptació de les decisions de l’organització i del jurat.
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Informació dels carrers tallats durant
els actes de la Festa Major
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 travessar
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.

Concurs de Cartells de Festa Major 2022
Guanyador de la categoria adult (portada)
Josep Salvia Masip
Guanyadora de la categoria juvenil (contraportada)
Aran Viles Santandreu
Guanyadora de la categoria infantil (pàgina següent)
Júlia Freixes Reig
Edita: Ajuntament de Juneda
Disseny gràfic i impressió: joanteixido.net
Dipòsit Legal: L 630-2022
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