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Benvolguts veïns i veïnes,

Comença l’estiu i comença la festa. Bé, 
més que començar, continua. Continua 
perquè en realitat a Artesa de Lleida la 
festa no para mai. Així ens hi van acos-
tumar els nostres companys regidors de 
cultura, i així mirarem de que continuïn. 
Companys, el Joan i Yolanda per a els qui 
vull tenir un record i un agraïment per 
l’intens treball fet en els últims anys en 
bé de la cultura i les festes tradicionals. 
Gràcies per la vostra dedicació. 

Com en les anteriors edicions la Festa 
Major d’aquest any, compta amb acti-
vitats per a totes les edats i col·lectius. 
Amb la qual cosa pretenem que tots i 
totes pugueu gaudir cada dia d’allò que 
més us agradi.  Començant amb l’entre-
pà de germanor i acabant amb en Fel Fai-
xedas un dels integrants del grup Teatre 
de Guerrilla i antic company del Foraster, 
entremig, orquestres per a ballar i gau-
dir d’un bon concert, bons grups per al 
jovent, entre ells Boikot, el Festival d’En-
ceses amb el Griu i l’Hydra, activitats per 
als més petits i molt més. Així doncs us 
convido a sortir i gaudir de la nostra FES-
TA MAJOR.

Rebeu una cordial salutació del vostre 
alcalde,

Pere Puiggròs Compte

 Al vostre servei

PERE PUIGGRÒS COMPTE
Alcalde de l’Ajuntament d’Artesa 
de Lleida

SALUTACIÓ DE L’ALCALDE
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Estimats veïns i veïnes,

La Festa Major és sinònim de diversió, 
cultura, ciutadania, convivència, i d’ex-
pressió de la nostra identitat com a po-
ble. La festa major s’estructura a partir 
d’un programa d’actes en el qual es 
combinen la tradició, la innovació i la par-
ticipació dels ciutadans i ciutadanes i les 
entitats i associacions.

Aquest any, la festa major és per tots, 
una mica especial, ja que el Joan Casola, 
era l’essència de la nostra festa major. 
Per tant esperem continuar el llegat i que 
gaudiu de la festa major com ell ho feia i 
de la festa major que ens va deixar pre-
parada perquè la gaudim tots plegats.

VERÒNICA PUIGGRÒS
Regidora de Cultura i Festes

SALUTACIÓ REGIDORA DE 
CULTURA I FESTES

Bona Festa Major
a tots i a totes!
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Si bé és cert que en aquest país hi ha 
festes majors gairebé tot l’any tot, no ho 
és menys que durant el solstici d’estiu és 
quan tenen més profusió que mai. Exis-
teixen nombroses festes tradicionals i 
populars que se celebren anualment a 
casa nostra, però la Festa Major conti-
nua sent l’expressió ludicocultural més 
important de qualsevol comunitat i la que 
la defi neix i diferencia com a poble.

La d’Artesa de Lleida, com totes les 
festes majors d’aquestes terres, manté 
viva una tradició i un sentiment de per-
tinença profund i manifest, que es va 
renovant any rere any. Entre altres fets 
remarcables, les festes majors són dies 
destinats a l’intercanvi i a la convivència. 
Són aquells moments especials i entra-
nyables en què tothom sense exclusió, 
la gent de dins i els que viuen a fora, fan 
pinya a l’entorn d’una sola idea i un sol 
propòsit: fer poble!

Per tant, amics d’Artesa de Lleida, em 
plau de desitjar-vos una molt bona festa 
i d’animar-vos a prendre part dels actes 
i activitats programats per l’Ajuntament i 
pensats per als gustos de tothom.

ROSA MARIA PERELLÓ
Presidenta de la Diputació de Lleida

SALUTACIÓ PRESIDENTA
DE LA  DIPUTACIÓ DE LLEIDA

Bona Festa Major!
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DIMECRES  3 DE JULIOL

21:30 h: BICICLETADA organitzada per 
l’AMPA de l’escola “Els Til·lers” i AE. 
SUPERBÉ.

Inici: Pavelló
Arribada: al recinte de les piscines munici-
pals, on es repartirà un gelat per a tots/es 
els participants.

Tothom ha de portar casc i llanterna.

DIJOUS 4 DE JULIOL

18:30 h - 21:30 h: PAINT BALL per totes 
les edats, a partir dels 12 anys.

Lloc: Plaça Freginal

(Més informació al fi nal del programa de 
festes)

18:30 h - 21:30 h: PARTITS DE FUTBOL 
BASE oberts a tothom. Qui participi podrà 
berenar coca i xocolata.

Lloc: Camp de Futbol

21:00 h: RADAR DE FESTA

Fotomatons commemoratives gratuïtes 
per a tots els públics.

Lloc: Pavelló

21:00 h - 23:00 h: PARTITS DE FUTBOL 
entre diversos equips amateurs.

Lloc: Camp de Futbol

22:00 h: SOPAR GERMANOR. Entre-
pans de llonganissa i vi. Preu per persona: 
1€. (Tiquet al fi nal del programa de 
festes)
Lloc: Pavelló

22:30 h - 02:00 h: Ball amb el conjunt ELS 
TREMENDOS. 

Lloc: Pavelló

02:00 h - 05:00 H: NIT TREMENDA. 

Lloc: Pavelló

PROGRAMA DE FESTES
ARTESA DE LLEIDA 2019
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DIVENDRES 5 DE JULIOL

12:00 h - 14:00 h / 16:00 h - 19:00 h: 
JOCS AQUÀTICS.

Entrada gratuïta.

Lloc: Piscines municipals

19:00 h - 20:30 h: FESTA HOLLY I FESTA 
D’ESPUMA DE COLORS. Les bosses es 
vendran a 1€.

Lloc: Ps. Sant Ramon

(Més informació al final del programa de 
festes)

19:30 h - 21:00 h: Ball de tarda orquestra 
ROSALEDA 

Lloc: Pavelló

22:00 h: 9a. Martinada  i sopar popular del 
jovent. Organitza l’ AJALL. Majors de 18 
anys complerts

Lloc: a la plaça Albízies

22:00 h: Sopar popular dels joves més 
jovenets Los Artesencs.

Lloc: C. Primavera

23:00 h: Concert amb l’orquestra 
ROSALEDA

24:00 h: BALL DE NIT

Lloc: Pavelló

01:45 h: BOIKOT

Lloc: Pavelló



ARTESA DE LLEIDA • 7 PROGRAMA FESTES 2019

03:45 h: GRUP DE VERSIONS SIXTUS

Lloc: Pavelló

05:00 h - 07:00 h: DJ JON KIEB

Lloc: Pavelló

DISSABTE 6 DE JULIOL

07:15 h: Txaranga, amb LOS 
METRALLETAS.

Lloc de sortida: Passeig Cementiri

08:30 h - 09:30 h: Tobogan d’aigua només 
pels joves que venen de la Txaranga.

Lloc: Carrer Gallart 

09:00 h: Tir al plat. A càrrec de l’ Associa-
ció de caçadors d’Artesa de Lleida. 

Lloc: Dipòsits municipals

10:00 h / 14:30 h: Gran tobogan d’aigua 
pels petits. 50 metres. Es recomana 
portar flotadors.

Lloc: Carrer Gallart

(Més informació al final del programa de 
festes)

XIV TROBADA DEL BESTIARI DE 
FOC D’ARTESA DE LLEIDA

PARTICIPANTS:

• Enxuscat de Molins de Reis (Baix 
Llobregat).
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• Guardià de les Corts (Barcelonès).

• Pegàs, Drac d’Or de l’Hospitalet (Baix 
Llobregat).

• Llitrus, de l’Espetegafoc (Garraf).

• Griu de Tarragona (Tarragonès).

El Griu d’Artesa de Lleida (Segrià), 
amfitrió. 

17:30 h:  Benvinguda a totes les colles i 
inici dels actes a la plaça Major. Plantada 
dels elements festius que participen en 
els actes de la tarda i els de la nit en la 
Trobada del Bestiari Festiu i Popular de 
Catalunya. 

18:00 h: Inici dels actes de la plantada 
a la Plaça Major, l’alcalde d’Artesa i el 
premiat Experiència Griu 2018, donen 
la benvinguda a les colles i es convida a 
tothom a gaudir i participar del “Convit 
de l’Hydra”. 

18:30 h: ESCLAT DE BALLS, ballada 
conjunta de:

• Tortuga d’Ontinyent.

• El Drac juvenil dels Monjos.

• Hydra d’Artesa de Lleida.

• Griu de Tarragona

• El Guardià de les Corts

• El Pegàs de l’Hospitalet de Llobregat

• El Llitrus de l’Espetegafoc de Sitges

• L’Entxuscat de Molins de Rei

• El Griu d’Artesa de Lleida

• Kumbeva. Grup de percussió

• Els flabiolaires de l’escola “Els Til·lers”.

• Asetra i Adiell. Gegants d’Artesa de 
Lleida.

CONVIT DE FOC DE L’HYDRA:

Sonarà una traca, que serà el senyal 
perquè totes les colles deixin de ballar 
i iniciar el bateig dels Diablons d’Artesa 
de Lleida, que enguany celebren el seu 
10è. aniversari. On participaran:

• Diables infantils de Cervera, 
Carranques

• Els Diables infantils de Junda

• Els Diables infantils i el Drac Juvenil 
dels Monjos

• Els Diablons d’Artesa de Lleida

Per seguir amb l’escenificació del conte 
“El naixement de l’Hydra”, acompanyat 
dels diferents elements de cultura popular 
i tradicional d’Artesa de Lleida: gegants, 
flabiolaries, bestiari, diables, la coral i la 
veu en off, que enguany té el privilegi de 
fer-ho la Carme Sirvent. Seran diferents 
escenificacions en llocs estratègics 
d’Artesa de Lleida, que anirà combinat 
amb el correfoc infantil. Participaran les 
colles de diables i bestiari infantils que 
intervenen en el bateig dels Diablons i la 
Torturga d’Ontinyent.

Recorregut del correfoc infantil: Pla-
ça, pujada Vileta (Casaljubilats), baixada 
per Vileta (Femosa), travessia Tanatori. 
Recorregut del conte: Tanatori, travessia 
C. Portal, Plaça Femosa, pujada Vileta, bai-
xada escales Plaça esglèsia, Plaça Femosa.



20:00 h: Bany d’escuma al toc de la 
tabalada infernal del ritme del tambors, 
davant la plaça de la Femosa.

19:00 h - 22:00 h: Ball de tarda, amb 
orquestra SWING LATINO.   

Lloc: Pavelló   

11è FESTIVAL D’ENCESES DEL 
BESTIARI DE CATALUNYA

(Més informació pàg. 11-13) 

23:25 h: A la Plaça Major escalfament 
musical a càrrec de Joan Baró & 
Ensemble Fantàstic. 

Aquest 11è Festival, pretén estimular la 

imaginació i l’enginy, per tal de fer lluir 
tot el bestiari de foc, exhibint les millors i 
més potents enceses, que fan espurnejar 
d’allò més les nostres bèsties. És per 
això que les enceses escollides volen 
mantenir les formes tradicionals i donar 
un toc de modernitat amb un nou format 
que el fa únic i inèdit.

23:35 h: APAGADA DE LES LLUMS

1. Comença el correfoc amb els Rojos de 
Junda, diables de Juneda.

2. Arriba el correfoc a la plaça.

24:00 h - 01:00 h: Ball de nit, amb 
orquestra SWING LATINO.   

Lloc: Pavelló

02:30 h: Actuació del grup musical: 
SEGUIREM (Tribut a Obrint pas)

Lloc: Plaça Major

04:00 h - 07:00 h: MONXO, SCHÄDEL 
I RAUL MEZCOLANZA “EX RESIDENT 
ROW14”.

Lloc: Pavelló
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MONXO

RAUL
MEZCOLANZA

SCHÄDEL



DIUMENGE 7 DE JULIOL

08:30 h - 13:00 h: 8è concurs de 
PINTURA RÀPIDA.

MUSEU ARQUEOLÒGIC

OBERT 11:00 h - 13:00 h

Lloc: Carrer Castell 

12:00 h: Missa major cantada per la 
Coral la Primavera Artesenca

13:00 h: Vermut popular.

Lloc: 1r. pis jubilats

13:30 h: Exposició dels quadres.

Lloc: 1r. pis jubilats

18:30 h - 19:00 h: Exhibició de balls de 
saló amb la Parella Adelina Agustí Josep 
Rebull, representants de Catalunya a 
nivell internacional de ball esportiu, més 
els alumnes de Ball de l’Associació AEC 
de Puigverd de Lleida

19:00 h - 21:00 h: Ball llarg de tarda, amb 
EXCELSIOR

Lloc: Poliesportiu   

21:30 h: Teatre a FEL FAIXEDAS.

Lloc: Pavelló
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Sinopsi

Bona nit Ben parits! És el primer pro-
jecte en solitari d´en Fel Faixedas.

Després de dotze anys a Teatre de 
Guerrilla i vuit amb Xuriguera&Faixe-
das, l’actor d’Arbúcies presenta el seu 
primer espectacle on combinarà l’hu-
mor, la música, la reflexió i la crítica per 
tal que el públic gaudeixi al llarg de 70 
minuts.

Acompanyat de tres pantalles on es 
projectarà la seva banda de músics, el 
Furgon Oscuro, en Faixedas ens inter-
pretarà 5 cançons, amb lletra i música 
d’ell mateix, on anirà desgranant 5 fets 
vitals en les nostres vides: néixer, créi-
xer, reproduir-se, morir i, per què no, 
ressuscitar.

En aquest concert també hi haurà artis-
tes convidats virtualment com Gossos, 
Adrià Puntí, Miqui Puig, Judit Nedder-
mann i Roger de Gràcia, interpretant 
els temes d’en Faixedas i la seva ban-
da.

Entre cançó i cançó, l’actor ens expli-
carà com veu el món i la vida un clown 
del Montsen

CÀRITES 

LLOC: CASA PARROQUIAL

HORARIS:
Divendres i Dissabte: 10 - 14 h i de 18 - 20 h

Diumenge: 10 a 14 h

Com cada any, el Grup de Càrites 
Parroquial, montarà la tómbola de la Festa 

Major.
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PRESENTACIÓ DE L’11è FESTIVAL 
D’ENCESES DEL BESTIARI DE 
CATALUNYA

PRIMERA ENCESA DEL CONCURS:

Les nostres bèsties estan creades 
per a cremar entre la multitud , símbol 
inequívoc de la nostra identitat. 

Les bèsties entren a la plaça d’una en 
una, mentre són anomenades pel seu 
nom, i cremen entre la multitud i arribada 
del correfoc. 

Presentació del 11è FESTIVAL 
D’ENCESES DEL BESTIARI DE 
CATALUNYA i del jurat. 

Sortida a Plaça dels  ROJOS DE JUNDA 
amb la música de Joan Baró & Ensemble 
Fantàstic.

SEGONA ENCESA DEL CONCURS:

La  gaudim amb la  música pròpia i 
composada expressament per a la bèstia 
i que alhora és tocada per la seva colla. 
Aquesta combinació de música, ball i 
pirotècnia, fan que l’escenificació sigui 
única.

XERA tradicional (Ball de Diables 
Tradicional, a Artesa de Lleida li diem fer 
una “Xerada”), invocant les forces del 
mal, tot fent una rotllana i sense parar de 
ballar davall del foc, a càrrec dels Diablots 
del Griu. 

Final de la “xerada” amb l’encesa del 
CEPTROT de la colla del Griu d’Artesa de 
Lleida.

TERCERA ENCESA DEL CONCURS:

Lluïment de la bèstia. La bèstia sola 
en plena acció i amb lluïment pirotècnic, 

acompanyada de la  música del conjunt 
musical.

Homenatge a Joan Cassola.

Pineda de Mar 12 de maig 1955 – 
Artesa de Lleida 25 de maig 2019. 
Director del grup de percussió Kumbeva i 
regidor de cultura i festes.

ENCESA GRIU!!! Entrada del Griu i de 
la colla juntament amb el grup percussió 
Kumbeva.

Entrada a plaça del bestiari participant al 
concurs d’enceses i el Castell de focs 
Tradicional.

ENCESA CONJUNTA DEL BESTIARI:

Encesa de totes les bèsties alhora a 
l’ordre de CREMEU BÈSTIES!!!

CASTELL TRADICIONAL DE FOC:

En honor i record d’en Sete Udina.

Acomiadament del Festival.

Música en directe i dinamització del 
grup musical Joan Baró & Ensemble 
Fantàstic.

PER CLAUSURAR L’ACTE: ENTREGA 
DE PREMIS I ESTATUETES FINAL!!!

EL JURAT I ELS PREMIS:

El JURAT està format per gent que 
pertany al món de la cultura i del foc. Han 
confirmat la seva participació:

• Amfitrió del Jurat 

- Pere Puiggròs: Alcalde d’Artesa de 
Lleida. 

• President d’honor del jurat

- Molt Honorable Carles Puigdemont: 
130è. President de la Generalitat de 
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Catalunya a l’exili. 

• Membres del jurat amb dret a vot

- Mateu Tres Bosch: President de 
l’Agrupació de Bestiari Popular de 
Catalunya.

-  Joan Bellostes: Actor i rapsoda.

- Juanjo Ferrer Jaen: Tècnic auxiliar 
de la Unitat Econòmico Pressupostària 
de la Gerència de Serveis de Cultura, 
Educació i Esports de la Diputació de 
Barcelona.

- Pau Plana Parés: Expert en Cultura 
Popular.  

- Robert Rossellò Senalle: Premi 
Instagram 2018.

• Organització:

- Josep Maria Carrera - Coordinador del 
Festival d’Enceses d’Artesa de Lleida.

- Eva Sánchez - Secretaria del Festival 
d’Enceses i del jurat.

PREMIS

Aspectes a valorar pels membres del 
jurat:

- Posta plàstica de l’encesa, Bèstia en 
combinació amb el foc.

- Ball de protocol i escenificació

- Colors

- Tipus de pirotècnia

- Durada de l’encesa

1. “PREMIS GRIU” a les millors 
enceses: concedits  per l’Agrupació de 
Bestiari Festiu i Popular de  Catalunya.

• 1º premi de 1.300 € 

• 2º premi de 1.100 €

• 3º premi de 900 €

2. PREMIS PARTICIPACIÓ: concedits per 
l’Organització:

• 4º premi de 700 €

• 5º premi de 700 €

3. PREMI POPULAR: concedit pel públic.

Amb l’aplicació QR podreu accedir a 
la pàgina per fer la votació. L’inici de la 
votació serà a partir de 2/4 de 12 fins a 
2/4 de 2 de la nit.

                   

               

 
En cas de no tenir instal·lada l’aplicació, 
entrar a la nostra web a través del següent 
enllaç:

http://www.griuartesadelleida.cat/

La Bèstia seleccionada pel públic tindrà, 
250 € amb material pirotècnic,  gentilesa 
de PIROTÈCNIA CATALANA i 200 € 
amb material pirotècnic gentilesa  de 
PIROTÈCNIA ESTALELLA.

CONCURS D’INSTAGRAM 
@griuartesadelleida

Com ja va sent tradició i amb la intenció 
de que qualsevol ciutadà pugui ser jurat 
del Festival, per això durem a terme la II 
Experiència Griu 2019.

Consisteix en penjar fotografies del Festival 
d’Enceses d’aquest, des del dia del Festival 
fins al proper 13 de juliol amb el hastag 
#10AnysDiablonsArtesaDeLleida.
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El nom de la persona guanyadora el 
farem públic el 25 de juliol, coincidint 
amb la tradicional processó del Fanalet 
de Sant Jaume en la que participa el Griu 
d’Artesa de Lleida, el premi consistirà en 
viure la III EXPERIÈNCIA GRIU!!

Participar els actes protocol·laris i festius 
amb l’organització, gaudir del foc en la 
seva màxima expressió, vestir se de 
diable i cremar carrutxes, encendre la 
bèstia, ser membre actiu del jurat o gaudir 
del sopar amb les colles participants, així 
com participar en l’entrega de premis.

BÈSTIES, DIMONIS, A TOTHOM!!!  US DESITGEM

molt bona festa major!!

Recomanacions Griu

Salut i foc

ITINERARI DE LA TARDA 

Correfoc infantil de tarda: C. del 
Castell, C. Fossar Vell, C. Ginesta, C. 
Castelldans, C. Portal i recorregut per 
tota la Vileta fi ns a la plaça de davant 
la Femosa. 

ITINERARI DE LA NIT 

Correfoc Diables de Junda: C. del 
Castell, C. Fossar Vell, C. Ginesta, C. 
Castelldans, C. Portal.

• Desconnectar tot tipus d’alarmes.

• Retirar tots els vehicles dels carrers.

• Protegiu portes i fi nestres.

RECOMANACIONS
PELS VEÏNS

• Utilitzeu roba de cotó. Mai fi bres 
sintètiques.

• Utilitzeu calçat esportiu, còmode 
i que no llisqui. Mai sandàlies ni 
xancles.

• Cal que protegiu aquelles parts del 
cos que quedin descobertes com són 
el coll, cap i les mans.

• Porteu un barret amb ales que 
cobreixi tot el cap. Protegiu-vos els 
ulls.

• No molesteu el bon 
desenvolupament del correfocs ni 
dels participants a l’acte.

• Feu cas de les indicacions dels 
diables i dels organitzadors.

• No recolliu cap element pirotècnic 
del terra. Pot no haver esclatat.

• No tireu aigua.

RECOMANACIONS
PEL PÚBLIC
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CONCURS INSTAGRAM
El concurs de fotografia d’Instagram 
pretén captar els moments més diver-
tits i insòlits de la Festa Major d’Artesa 
de Lleida dies 4 fins el 7 de juliol de 
2019. Tothom que hi vulgui participar 
ho haurà de fer a través del seu dispo-
sitiu o telèfon mòbil. 

Les fotografies que es proposen per al 
concurs s’han de presentar obligatòria-
ment a través d’Internet. El mètode que 
s’utilitzarà és a través de l’app Insta-
gram, disponible per a iOS i Android. 

Per a que la fotografia opti al 
concurs haurà de portar l’etiqueta 
#FMArtesadelleida19 a la descripció. 

Les fotos podran ser realitzades amb o 
sense filtres fotogràfics d’aplicacions 
mòbils. En cap cas podran ser imatges 
retocades amb altres mitjans. 

Per a què el concurs tingui més ressò 
es podrà compartir la fotografia amb 
altres xarxes socials, com poden ser 
Facebook i/o Twitter (la mateixa apli-
cació ofereix la possibilitat de publicar 
la imatge a totes les xarxes simultàni-
ament). 

Es valorarà més l’originalitat de la 
imatge que la qualitat tècnica, tot i que 
també es podrà tindre en compte. No 
hi ha límit de fotografies presentades 
per persona. 

Els premis són els següents: 

• Millor fotografia diürna: premi de 

50 €

• Millor fotografia nocturna: premi de 

50 €

• Millor selfie de la Festa Major: premi 

de 50 € 

El termini per penjar les fotos finalitza 
el  diumenge dia 07/07/19 a les 16h.

El veredicte del jurat es farà saber di-
lluns dia 8 de juliol de 2019 a la pagina 
Web de l’ajuntament i facebook . 

Els membres del jurat no podran ser 
participants del concurs. 

Els regidors i tècnics de l’àrea que or-
ganitza i gestiona el concurs no podran 
participar-hi. En el cas de voler-ho fer, 
no podran optar al premi. 

En el cas de participar al concurs fami-
liars de primer i segon grau, els regi-
dors i tècnics de l’àrea organitzadora 
no podran ser jurat de la categoria en 
què participin. 

El fet de concursar implica l’acceptació 
d’aquestes bases. 

* L’Ajuntament es reserva el dret d’autor de fer públiques les imatges a altres xarxes socials.
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PAINT BALL

S’ha de dur roba còmoda, inclús segons el 
calor pantaló curt i camiseta. La empresa 
facilita guants, armilla, màscara i vestit.

Es faran d’equips de 10-12 persones 
cada un. Seria  ideal es que els grups ja  
estiguin fets.

L’ edat per  participar a l’activitat es  

majors de  12 anys.  

                      

FESTA HOLLY 
I ESCUMA DE COLORS

Farem aquesta festa al passeig de Sant 
Ramon, com l’any passat.

Allà mateix, es vendran bosses de pols a 
1€. Quan s’acabi la pols, allà mateix farem 
un bany d’escuma de colors i després us 
rega-rem amb aigua.

Us aconsellem de venir amb samarreta 
blanca, doncs així els colors de la pols es 
veuen millor.

També us aconsellem de portar ulleres de 
piscina, per tal d’evitar que us entri pols 
als ulls.

Us demanem que no aneu bruts de pols 
a les piscines, per tal de no embrutar les 
instal·lacions.

              

TXARANGA

07:15 h: Ruta i notes de la Txaranga:

Començarà sobre les 08:00 h del dissabte 
i passarà pels carres especificats en el 
planell adjunt i que són:

Ps. Cementiri, c. Lleida, c. Bassa, c. Nou, 
c. Sant Ramon, Trav. Jacint Verdaguer, c. 
Jacint Verdaguer, c. Hortes, c. Segarra, 
c. Solsonés, c. Segrià, c. Joan Moles i c. 
Solsonés.

És molt més divertit que els veïns de les 
cases per on passa la txaranga remullin 
els que hi participen, des del seu balcó 
o finestra i tinguin preparada l’aigua en 
forma de mànega, o cubells d’aigua i així 
la remullada serà més completa.

En qualsevol cas, demanem que tot es 
faci amb paciència i bon humor. Estem 
de Festa Major!!!

INFORMACIÓ D’INTERÈS
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TOBOGAN D’AIGUA

Aquest a activitat és per a tots els públics 
i ja sabem que és molt divertida i agrada 
molt. Es farà el dissabte al matí, però 
atenció als horaris i la gent que li toca a 
cada horari.

El tobogan estarà a punt des de les 08:30h 
però, per evidents raons de seguretat, fins 
les 09:30 h només estarà permès el seu 
ús als joves que venen de la Txaranga.

Pels més petits, estarà llest des de les 
10:00 h fins les 14:30 h.

El carrer Gallart romandrà tancat des de la 
nit del divendres i, per tal de facilitar-ne el 
muntatge, demanem que no hi hagi cap 
vehicle estacionat.

            

BEGUDES DES DE 
L’EXTERIOR

Durant tota la Festa Major, no serà 
permesa l’entrada al Pavelló a cap persona 
amb begudes portades des de l’exterior.

             

            

CARRERS TANCATS

Durant les nits de balls i Djs al Pavelló 
(divendres i dissabte), per tal d’evitar 
al màxim les molèsties als veïns, 
comuniquem que tancarem alguns 
carrers.

També, el divendres des de les 18:00 
h i fins l’endemà, tancarem el carrer 
Primavera, per tal que els joves Los 
Artesencs hi puguin celebrar el seu sopar 
de Festa Major. El Passeig del Cementiri 
serà tancat: el dijous des de les 21:00 h i 
el divendres, dissabte i diumenge des de 
les 19:00 h.

  

INFORMACIÓ D’INTERÈS
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CONCURS INSTAGRAM 
FESTA MAJOR

Concurs de fotos de la Festa Major per 
INSTAGRAM, per a tots els públics i 
durant tots els dies que duri la Festa 
Major (inclòs el dia de la bicicletada).

El concurs de fotografi a d’Instagram 
pretén captar els moments més divertits 
i insòlits de la Festa Major d’Artesa de 
Lleida dies 4 fi ns el 7 de juliol de 2019. 
Tothom que hi vulgui participar ho haurà 
de fer a través del seu dispositiu o telèfon 
mòbil. 

Les fotografi es que es proposen 
per al concurs s’han de presentar 
obligatòriament a través d’Internet. El 
mètode que s’utilitzarà és a través de 
l’app Instagram, disponible per a iOS i 
Android. 

Per a que la fotografi a opti al concurs haurà 
de portar l’etiqueta #FMArtesadelleida19 
a la descripció. 

Les fotos podran ser realitzades amb o 
sense fi ltres fotogràfi cs d’aplicacions 
mòbils. En cap cas podran ser imatges 
retocades amb altres mitjans. 

Per a què el concurs tingui més ressò es 
podrà compartir la fotografi a amb altres 
xarxes socials, com poden ser Facebook 
i/o Twitter (la mateixa aplicació ofereix la 
possibilitat de publicar la imatge a totes 

les xarxes simultàniament). 

Es valorarà més l’originalitat de la imatge 
que la qualitat tècnica, tot i que també es 
podrà tindre en compte. No hi ha límit de 
fotografi es presentades per persona. 

Els premis són els següents: 

• Millor fotografi a diürna:
premi de 50 €. 

• Millor fotografi a nocturna:
premi de 50 €. 

• Millor selfi e de la Festa Major:
premi de 50 €. 

El termini per penjar les fotos fi nalitza el  
diumenge dia 07/07/19 a les 16h.

El veredicte del jurat es farà saber dilluns 
dia 8 de juliol de 2019 a la pagina Web de 
l’ajuntament i facebook. 

Els membres del jurat no podran ser 
participants del concurs. 

Els regidors i tècnics de l’àrea que 
organitza i gestiona el concurs no podran 
participar-hi. En el cas de voler-ho fer, no 
podran optar al premi. 

En el cas de participar al concurs familiars 
de primer i segon grau, els regidors i 
tècnics de l’àrea organitzadora no podran 
ser jurat de la categoria en què participin. 

El fet de concursar implica l’acceptació 
d’aquestes bases. 

*L’Ajuntament es reserva el dret d’autor 
de fer publiques les imatges a altres 
xarxes socials.
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Retallar i entregar 

TIQUET 
PER UN ENTREPÀ DE 
LLONGANISSA

L’AJUNTAMENT D’ARTESA DE LLEIDA
US DESITJA

Bona Festa Major!

AJUNTAMENT
D’ARTESA DE LLEIDA



AJUNTAMENT
D’ARTESA DE LLEIDA


