
  



La Festa Major ens acosta a l’alegria per tal que tots plegats ens esbargim. En 

el decurs d’aquests tres dies, no solament omplim el nostre temps d’oci, sinó 

que també els actes programats ens permeten relacionar

definit pel gaudi i la cultura. 

 

És per això que gaudir d’un conte, de la música, de la xerinola, de la conversa 

tot fent el vermut o bé del joc ens enriqueix a tots i fa que la rutina 

esdevingui un costum conquerit per la bonhomia.

 

Bona Festa Major! 

 

Equip de govern de l’Ajunta

 

 

 

 

 

 

SALUTACIÓ 

 

La Festa Major ens acosta a l’alegria per tal que tots plegats ens esbargim. En 

el decurs d’aquests tres dies, no solament omplim el nostre temps d’oci, sinó 

que també els actes programats ens permeten relacionar-nos en un ambient 

ltura.  

És per això que gaudir d’un conte, de la música, de la xerinola, de la conversa 

tot fent el vermut o bé del joc ens enriqueix a tots i fa que la rutina 

esdevingui un costum conquerit per la bonhomia. 

overn de l’Ajuntament de Menàrguens 

 

 

La Festa Major ens acosta a l’alegria per tal que tots plegats ens esbargim. En 

el decurs d’aquests tres dies, no solament omplim el nostre temps d’oci, sinó 

nos en un ambient 

És per això que gaudir d’un conte, de la música, de la xerinola, de la conversa 

tot fent el vermut o bé del joc ens enriqueix a tots i fa que la rutina 



16 - 20 h Parc aquàtic

 

18.15 h Actuació “L

organitzada pel Casal de la Gent Gran. 

En acabar hi haurà  un gelat per a tots els assistents

Lloc de celebració: 

 

19.30 h Pregó de Festa Major a càrrec de l'Il·

president de la Diputació de Lleida.

Lloc de celebració: 

Signatura al Llibre d'Honor de l' Ajuntament.

Lloc de celebració: 

 

20 h Actuació de la Xaranga 

Lloc de celebració: 

 

21 h Quart Mercat Gastronòmic de Menàrguens

Venda anticipada de tiquets al

Lloc de celebració: P

 

24 h Festa del jovent amb el

tot seguit actuació del 

Lloc de celebració: 

 

 

DIVENDRES, 30 D’AGOST 

 

 

Parc aquàtic PLUS a les piscines municipals. 

Actuació “Les nostres cançons”, amb l' acordió 

organitzada pel Casal de la Gent Gran.  

acabar hi haurà  un gelat per a tots els assistents

Lloc de celebració: Casal d’Avis 

  

de Festa Major a càrrec de l'Il·lm. Sr. 

president de la Diputació de Lleida.  

Lloc de celebració: Videoteca de les Escoles

Signatura al Llibre d'Honor de l' Ajuntament. 

Lloc de celebració: Sala de Plens de l’Ajuntament

Actuació de la Xaranga XINO XANO. 

Lloc de celebració: Plaça Empit del Vall 

 

Mercat Gastronòmic de Menàrguens. 

anticipada de tiquets al bar Casal i al forn 

Lloc de celebració: Plaça de l’Església 

Festa del jovent amb els grups A KONTRA KORRENT

tot seguit actuació del DJ MIKESTING fins a la matinada

Lloc de celebració: Pista Joan Barceló i Cullerés

  

amb l' acordió de VALENTÍ, 

acabar hi haurà  un gelat per a tots els assistents. 

lm. Sr. JOAN TALARN, 

Videoteca de les Escoles 

 

Ajuntament  

  

al i al forn Capell. 

ORRENT i ALLIOLI i 

fins a la matinada. 

ista Joan Barceló i Cullerés 



12 h Vermut al carrer

MENÀRGUENS

fotografia i 

l’ESPLAI GASPAR DE 

Lloc de celebració: 

 

16.30 h Concurs de botifarra

Lloc de celebració: Avinguda de la Sardana

 

17.30 h Espectacle 

Lloc de celebració: Plaça de l’Església

 

20 h Ball de tarda amb 

Lloc de celebració: 

 

24 h Ball de nit

BLEIZY 

Lloc de celebració: 

 

   

 

  

  

DISSABTE, 31 D’AGOST 

 

 

Vermut al carrer a càrrec de la PENYA BARCELONISTA DE 

ENÀRGUENS. Es farà lliurament dels premis del concurs de 

fotografia i hi haurà jocs infantils i animació a càrrec de 

ASPAR DE PORTOLÀ. 

Lloc de celebració: Avinguda de la Sardana

Concurs de botifarra organitzat per la PENYA BARCELONISTA

Lloc de celebració: Avinguda de la Sardana

Espectacle infantil SAFARI a càrrec del grup LA B

Lloc de celebració: Plaça de l’Església 

Ball de tarda amb el grup AQUÀRIUM. 

Lloc de celebració: Pista Joan Barceló i Cullerés

Ball de nit amb el grup AQUÀRIUM seguit de l’actuació d

Lloc de celebració: Pista Joan Barceló i Cullerés

 

ARCELONISTA DE 

remis del concurs de 

i animació a càrrec de 

Sardana 

ARCELONISTA. 

Lloc de celebració: Avinguda de la Sardana 

BALDUFA. 

Pista Joan Barceló i Cullerés 

seguit de l’actuació del DJ 

Pista Joan Barceló i Cullerés 



 

9 h Esmorzar popular organitzat pel

MENÀRGUEN

amb la participació dels equips de Vinaixa, Corbins i 

Menàrguens

Lloc de celebració: Carrer de la Bassa

 

11 h Missa major. 

 

11 h Toc de fusta

Lloc de celebració: 

 

17.30 h Activitat infantil 

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, 1 DE SETEMBRE 

 

Esmorzar popular organitzat pel CLUB DE 

ENÀRGUENS.  A continuació hi haurà una tirada de bitlles

amb la participació dels equips de Vinaixa, Corbins i 

Menàrguens. 

Lloc de celebració: Carrer de la Bassa 

issa major.  

Toc de fusta ELS AMICS D’EN CRUSOE.  

Lloc de celebració: Plaça de l’Església 

infantil i familiar amb el TALLER DE CIRC 

Lloc de celebració: L’Empit del Vall 

  

de festa a càrrec del grup LOREN. 

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

LUB DE BITLLES DE 

i haurà una tirada de bitlles 

amb la participació dels equips de Vinaixa, Corbins i 

ALLER DE CIRC 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. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

(...) camino 
pels negres carrers curulls 
de gent que riu i que canta 
mentre balla la geganta 
mig princesa, mig pagesa, 
dins un blau de festa encesa,  
amb el sol per tamborí. 
 

Jordi Sarsanedas 1924-2006 


