
  



La festa major s'atansa i, amb ella, s'acosta el tram final d'un estiu 

especialment calorós que deixa entreveure, a hores d'ara, el retorn a un 

ritme menys intrèpid i a unes rutines més tranquil·les. Entretant, però, 

mentre tot plegat no s'imposa, encara f

de jocs al carrer, d'espectacles diversos que culminen amb trobades amb 

amics i familiars. Perquè la festa major d'estiu vol ser tot això: els crits de 

joia dels infants i els riures de petits i grans, les converses al

taula i també al carrer, les melodies d'unes músiques que ens esvaloten el 

cor i ens fan fruir d'allò més. 

seguit d'actes per tal que passeu

siguin del grat de tots.  

 

Molt bona festa major per a tothom
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SALUTACIÓ 

 

La festa major s'atansa i, amb ella, s'acosta el tram final d'un estiu 

especialment calorós que deixa entreveure, a hores d'ara, el retorn a un 

ritme menys intrèpid i a unes rutines més tranquil·les. Entretant, però, 

mentre tot plegat no s'imposa, encara flairem les ganes de gresca, de balls, 

de jocs al carrer, d'espectacles diversos que culminen amb trobades amb 

amics i familiars. Perquè la festa major d'estiu vol ser tot això: els crits de 

joia dels infants i els riures de petits i grans, les converses al

taula i també al carrer, les melodies d'unes músiques que ens esvaloten el 

cor i ens fan fruir d'allò més. Amb aquest esperit, doncs, us presentem 

per tal que passeu unes bones estones i que esperem que 

 

Molt bona festa major per a tothom 

overn de l’Ajuntament de Menàrguens 

 

 

La festa major s'atansa i, amb ella, s'acosta el tram final d'un estiu 

especialment calorós que deixa entreveure, a hores d'ara, el retorn a un 

ritme menys intrèpid i a unes rutines més tranquil·les. Entretant, però, 

lairem les ganes de gresca, de balls, 

de jocs al carrer, d'espectacles diversos que culminen amb trobades amb 

amics i familiars. Perquè la festa major d'estiu vol ser tot això: els crits de 

joia dels infants i els riures de petits i grans, les converses al voltant de la 

taula i també al carrer, les melodies d'unes músiques que ens esvaloten el 

us presentem un 

unes bones estones i que esperem que 



16 - 20 h Parc aquàtic

 

19 h Inauguració de 

Farà la presentació

acompanyarà la cantautora lleidatana 

ha musicat versos de Joan Barceló

Lloc de celebració: 

 

21 h Tercer Mercat Gastronòmic de Menàrguens

anticipada de tiquets als bars Casal i Sindicat i a la 

pastisseria Capell.

Lloc de celebració: P

 

24 h Festa del jovent amb el

seguit actuació del 

Lloc de celebració: 

 

 

 

 

 

 

DIVENDRES, 31 D’AGOST 

 

Parc aquàtic DIVER PARKS a les piscines municipals

Inauguració de l’exposició LA VEU DE LA TERRA

presentació de l’acte DAMIÀ BARCELÓ I C

acompanyarà la cantautora lleidatana MERITXELL 

ha musicat versos de Joan Barceló i Cullerés. 

Lloc de celebració: Escola Joan Ros Porta 

 

Mercat Gastronòmic de Menàrguens

anticipada de tiquets als bars Casal i Sindicat i a la 

pastisseria Capell. 

Lloc de celebració: Plaça de l’Església 

Festa del jovent amb els grups BAND THE COOL i

seguit actuació del DJ SOUL KIDS. 

Lloc de celebració: Pista Joan Barceló i Cull

 

a les piscines municipals. 

A VEU DE LA TERRA. LA NOGUERA. 

CULLERÉS, i ens 

XELL GENÉ, que 

 

Mercat Gastronòmic de Menàrguens. Venda 

anticipada de tiquets als bars Casal i Sindicat i a la 

i ALLIOLI i tot 

ista Joan Barceló i Cullerés 



12 h Vermut al carrer

MENÀRGUENS

fotografia,

l’ESPLAI GASPAR DE 

Lloc de celebració: 

 

16.30 h Concurs de botifarra

Lloc de celebració: Avinguda de la Sardana

 

18 h Espectacle 

XIP XAP. 

Lloc de celebració: Plaça de l’Església

 

19 - 20 h Exposició 

Lloc de celebració: 

 

20 h Ball de tarda amb 

Lloc de celebració: 

 

24 h Ball de nit

actuació del 

Lloc de celebració: 

 

   

 

 

DISSABTE, 1 DE SETEMBRE 

 

Vermut al carrer a càrrec de la PENYA BARCELONISTA DE 

ENÀRGUENS. Es farà l’entrega dels premis del concurs de 

fotografia, hi haurà jocs d’aigua i animació a càrrec de 

ASPAR DE PORTOLÀ i l’actuació del grup 

Lloc de celebració: Avinguda de la Sardana

Concurs de botifarra organitzat per la PENYA BARCELONISTA

Lloc de celebració: Avinguda de la Sardana

Espectacle de titelles LA CIGALA I LA FORMIGA a càrrec de

Lloc de celebració: Plaça de l’Església 

 LA VEU DE LA TERRA. LA NOGUERA.  

Lloc de celebració: Escola Joan Ros Porta 

Ball de tarda amb l’orquestra L’ANÒNIMA. 

Lloc de celebració: Pista Joan Barceló i Cullerés

Ball de nit amb l’orquestra L’ANÒNIMA i a continuació 

actuació del DJ MIKE STING. 

Lloc de celebració: Pista Joan Barceló i Cullerés

 

ARCELONISTA DE 

remis del concurs de 

hi haurà jocs d’aigua i animació a càrrec de 

l’actuació del grup LA INCÒGNITA. 

Avinguda de la Sardana 

ARCELONISTA. 

Lloc de celebració: Avinguda de la Sardana 

a càrrec del grup 

 

Pista Joan Barceló i Cullerés 

a continuació 

Pista Joan Barceló i Cullerés 



8.30 h Recorregut de caça organitzat per 

DE MENÀRGUENS

Lloc de celebració: 

 

9 h Esmorzar popular organitzat pel

MENÀRGUEN

Lloc de celebració: Carrer de la Bassa

 

11 h Missa major. Es farà l'homenatge de comiat a mossèn 

Jaume Tarragó.

 

17.30 h Espectacle d’animació infantil 

Lloc de celebració: 

 

19 - 20 h Exposició 

Lloc de celebració: 

 

20 h  Ball de fi de festa a càrrec de 

Lloc de celebració: Pista Joan Barceló i Cullerés

 

Durant la sessió de ball de diumenge hi haurà servei 

d’entrepans a càrrec de l’associació de joves 

Qui en vulgui es pot apuntar a la barra divendres i dissabte

 

DIUMENGE, 2 DE SETEMBRE 

 

Recorregut de caça organitzat per L’ASSOCIACIÓ DE 

ENÀRGUENS. 

Lloc de celebració: Al costat del pont sobre 

Esmorzar popular organitzat pel CLUB DE 

ENÀRGUENS.  Hi haurà una tirada de bitlles. 

Lloc de celebració: Carrer de la Bassa 

issa major. Es farà l'homenatge de comiat a mossèn 

Jaume Tarragó. 

Espectacle d’animació infantil  TALLER DE CIRC L

Lloc de celebració: L’Empit del Vall 

 LA VEU DE LA TERRA. LA NOGUERA.  

Lloc de celebració: Escola Joan Ros Porta 

de festa a càrrec de BANDA SONORA. 

Lloc de celebració: Pista Joan Barceló i Cullerés

Durant la sessió de ball de diumenge hi haurà servei 

repans a càrrec de l’associació de joves 

Qui en vulgui es pot apuntar a la barra divendres i dissabte

SSOCIACIÓ DE CAÇADORS 

Al costat del pont sobre la variant 

LUB DE BITLLES DE 

issa major. Es farà l'homenatge de comiat a mossèn 

LA BERTA. 

 

Lloc de celebració: Pista Joan Barceló i Cullerés 

Durant la sessió de ball de diumenge hi haurà servei 

repans a càrrec de l’associació de joves EL BROT JOVE. 

Qui en vulgui es pot apuntar a la barra divendres i dissabte. 



 
Només hi ha el somni que et guia
 
Creuarem el Mar d'Enlloc
les fronteres ignorades,
i a la Terra de Tothom
farem cap amb un somriure.
 
Hem sabut que el món és gran,
que no hi ha terres llunyanes,
que les illes i els illots 
coven somnis i sorpreses.
 
El viatge sense fi 
no comença si no saps
que no hi ha demà ni ahir
només foc, vent, terra i mar.
 
Cel enllà o mar enllà 
el cas és obrir les portes
somniar i fer volar els peus,
tancar els ulls sense espantar
 
L'avió no duu on vols 
i el vaixell no sap on porta,
si camines t'erraràs... 
només hi ha el somni q
 
El viatge sense fi 
no comença si no saps
que no hi ha demà ni ahir
només foc, vent, terra i mar.
 
JOAN BARCELÓ I CULLERÉS

Només hi ha el somni que et guia 

Creuarem el Mar d'Enlloc 
les fronteres ignorades, 
i a la Terra de Tothom 
farem cap amb un somriure. 

Hem sabut que el món és gran, 
llunyanes, 

 
coven somnis i sorpreses. 

no comença si no saps 
que no hi ha demà ni ahir 
només foc, vent, terra i mar. 

el cas és obrir les portes 
somniar i fer volar els peus, 

s sense espantar-se. 

 
i el vaixell no sap on porta, 

 
només hi ha el somni que et guia. 

no comença si no saps 
que no hi ha demà ni ahir 
només foc, vent, terra i mar. 

ULLERÉS 


