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SALUTACIÓ DE L’ALCALDE
Passat un any i mig des de l’esclat de la pandèmia, quan
ningú s’imaginava com canviaria la nostra vida en els
pròxims mesos, considero que és necessari fer una valoració
del que ens ha deixat aquesta pandèmia i no parlo del costat
negatiu, que aquest tots ja el sabem, sinó que em refereixo a
la importància de saber veure el costat positiu de les coses,
inclús en mig d’una pandèmia.
Davant d’aquesta adversitat que se’ns ha presentat, hem
après a valorar més que mai la salut i la família, hem après a
aturar-nos en mig d’un món frenètic, hem tret el nostre costat
més creatiu durant el confinament, però sobretot, ens hem
demostrat que en cada moment d’adversitat, descobrim la nostra resiliència com a
societat i la nostra capacitat d’adaptar-nos amb rapidesa als nous i reiterats canvis.
De la mateixa manera, aquesta programació de la Festa Major de Golmés, des del seu
plantejament inicial fins el dia d’avui, s’ha anat veient afectada pels canvis legislatius,
sobretot pel que fa als actes nocturns i a causa de la cinquena onada que darrerament
hem viscut. Però com he mencionat a l’inici, considero necessari fer una lectura positiva,
i veure com aquests canvis ens poden ajudar a reinventar la realitat que fins ara teníem
adaptant-nos a una nova normalitat.
Així doncs, el programa que teniu a les mans és la suma de l’esforç de les entitats,
associacions i empreses que juntament amb l’Ajuntament de Golmés i la Comissió de
Festes i Cultura hem treballat per a una celebració de la Festa Major de Sant Salvador
2021 adaptada per preservar la salut i la seguretat de la ciutadania i dins dels protocols
de la COVID-19.
Enguany, us oferim un ampli ventall d’activitats per a tots els públics i que convida la gent
de Golmés i fora vila a endinsar-se en aquests actes de festa, cultura i esport. Aquesta
festa major és una ocasió especial per retrobar-nos amb els nostres familiars, amics
i veïns i per deixar-nos portar per la música, una cultura segura i altres expressions
artístiques.
Golmesencs i golmesenques, us animo a viure amb emoció la nostra Festa Major amb
el màxim respecte, civisme i responsabilitat per tal de dotar de popularitat aquesta
festivitat, un veritable homenatge al nostre passat i la nostra història.
Molt Bona Festa Major a tothom.
Jordi Calvis Torrelles
Alcalde de Golmés
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SALUTACIÓ DE
L A COMISSIÓ DE FESTES
Després d’aquest any especialment difícil, l’arribada del mes d’agost i de la Festa Major
representa per als golmesencs i les golmesenques l’oportunitat de retrobar-nos amb
familiars, amics i veïns.
Des de la Comissió de Festes tenim la feliç obligació de convidar-vos als diferents
actes, dirigits a públics de totes les edats. Hem preparat un format adaptat a les
actuals mesures de seguretat i d’aforament, per tal de trobar el necessari equilibri entre
la responsabilitat individual de cadascú de nosaltres i la participació col·lectiva en les
activitats.
Així doncs, us animem a gaudir de manera cívica d’una de les tradicions més arrelades
del nostre poble, símbol d’una societat solidària, alegre, i viva.
Bona Festa Major a tothom!
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PUBILLES I HEREUS 2021
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NOU

16ME-00000000

RENAULT
ARKANA
híbrid per naturalesa

gamma nou arkana: consum mixt WLTP (l/100 km) des de 4,8 fins a 6,1. emissions de CO2 segons WLTP (g/km) des de 108 fins a 138.

Renault recomana

Autansa 3000

Lleida · Mollerussa · Tàrrega · www.autansa3000.com

renault.es

CARTELLS GUANYADORS
MODALITAT INFANTIL

Joan Salvador Bernat

Mariona Salvador Bernat
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Carretera Vella, 20
Golmés 25241
Tel. 973 711 984

Parafarmàcia
Fitoteràpia i
Productes Naturals

INFRAESTRUCTURES / EDIFICACIÓ / MEDI AMBIENT / SERVEIS

INSTAL·LACIONS INTEGRALS | REPARACIONS | MANTENIMENTS

973 60 10 32
Ctra N-II, Km.486,2 - nº 6 ı 25241 Golmés ı Mollerussa (Lleida)
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www.

fridecal.es

INFORMACIÓ
-

Tots els actes començaran puntualment.

-

Pengeu les senyeres al balcó, que es noti que és Festa Major!

-

La Comissió de Festes es reserva el dret de modificar o anul·lar qualsevol
acte.

-

Els actes poden variar segons les restriccions de Procicat, i l’evolució de la
Covid-19.

-

Tots els espectacles seran gratuïts en excepció del Quico el Célio, el Noi i el
Mut de Ferreries i el Pot Petit.

-

Espectacle Quico el Célio, el Noi i el Mut de Ferreries, el preu de l’ entrada es
2€ i és podrà adquirir anticipadament a l’Ajuntament a partir del dia 29 de
juliol o el mateix dia 1’30h abans de l’actuació.

-

L’entrada del Pot Petit s’haurà de fer un donatiu de 1€ el mateix dia, i t’has
d’inscriure a la web de www.golmes.cat o el mateix dia.

-

Reserva de llotges des del dia 29 de juliol al 4 d’agost, de les 8h a les 14h a
l’Ajuntament al preu de 10€ tot l’any.

-

Sorteig de les llotges el 4 d’agost a les 14h.

-

Serà obligatori el compliment de les mesures de seguretat per prevenir la
Covid-19.

-

L’ús de la mascareta serà obligada a tots els actes, i sempre que no es pugui garantir la distància de 1,5metres entre grups / família. Feu ús del gel
hidroalcohòlic desinfectant.

-

Tots els actes són amb aforament limitat.

-

Tota la informació i possibles canvis o actualitzacions es farà mitjançant
un ebando o pregó.

-

És recomana no aparcar als carrers on es fan actes.
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DIJOUS 5 D’AGOST
Donem la benvinguda a la nostra Festa Major
i sortim al carrer a gaudir-la
13.00 h El tradicional repic de campanes anunciant la Festa Major!
13.05 h Entrega de diplomes a totes les nenes i nens que hagin realitzat
Lloc:

cursets.
Piscines Municipals

19.00 h Presentació del llibre L’or dolç a la pell de Brau
Lloc:

a càrrec de Francesc Canosa Farran.
Centre Cívic – Esplai dels Jubilats

20.15 h Inauguració de la III Exposició de pintors Golmesencs a càrrec
Lloc:

de l’Il·lm. Sr. Jordi Calvís Torrelles, alcalde de Golmés i el Sr. Jordi
Poch Vilalta, regidor de Cultura.
Centre Cívic, Sala Dr. Baiget

22.00 h Espectacle del Quico el Célio, el Noi i el Mut de Ferreries amb
l’espectacle 28 ANYS AL 4L.

Quico el Célio, el Noi i el Mut de Ferreries
van fer el seu primer concert en una petita
taverna de Tortosa el dia 15 de desembre de
1992. Música d’arrel, local però amb vocació
universal, interpretada per un fals cec i una
divertida troupe de personatges que viuen a
cavall entre la tradició i la modernitat.
Ara acaben de publicar el seu darrer disc
‘Viatge a Buda’, un viatge a l’illa més gran de
Catalunya a través de l’espai, del temps i de
cançons. El 2019 van complir 27 anys a la
carretera, en el seu cas dalt del famós renault
4L que han popularitzat en el seu imaginari.
Darrere queden 14 treballs discogràfics, 12
premis Enderrock, el Premi Nacional de Cultura
i el Premi Joan Amades. 2000 concerts arreu
de Catalunya, el País Valencià, les Illes Balears,
el Baix Aragó, el Rosselló francès i ciutats com
Paris, Madrid, Brussel·les, Bilbao i Saragossa.
S’ha dit que Quico el Célio, el Noi i el Mut de Ferreries quedaran com la banda que s’ha saltat amb més gràcia
i originalitat totes les normes a l’ús sobre la manera de recuperar la música popular catalana. També s’ha
dit que si no existissin, algú els hauria d’inventar; que són un grup combatiu, dels pocs que aconsegueixen
dir molt amb poques paraules, gràcia i intel·ligència; que són una nova demostració que la millor manera
d’arribar a la universalitat és a través del localisme: la victòria de l’humor en front del poder i de la dignitat
enfront de la corrupció; que en un món ple de mentides creure que els Quicos són reals és un exercici
romàntic que encara podem practicar…

Lloc:
Pavelló Salvador Ezquerra
Preu entrada: 2 €
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EXCAVACIONS
SANTIAGO

Camí Vilanova, 6

GOLMÉS
Tel. 658
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DIVENDRES 6 D’AGOST
SANT SALVADOR
Durant els dies 6, 7 i 8 agost hi haurà torneig de pàdel a les pistes del
polígon industrial espai esport gimnàs, per a més informació Consell Esportiu.

11.30 h Ofici Solemne en honor a Sant Salvador, presidida per Vicari
General del Bisbat de Solsona Mn. Marc Majà i Guiu i
acompanyada per la Cobla Tàrrega.

Lloc:

Seguidament processó amb la música de la Cobla Tàrrega i
cants dels goigs.
Església parroquial Sant Salvador

13.15 h Audició de Sardanes amb la Cobla Tàrrega.
Lloc:

Pavelló Salvador Ezquerra

15.00 h a 19.00 h Parc aquàtic amb parc Slalom.

Lloc:

Piscines municipals

17.00 h Festa de l’escuma.
Lloc:

Parc del Centenari

18.00 h - 20.30 h III Exposició de pintors Golmesencs.
Lloc:

Centre Cívic, Sala Dr. Baiget
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www.hortcalvis.com
Carretera Vella, 15
e-mail: hortcalvis@gmail.com
25241 GOLMÉS -Lleida

Tel. 973 601 556 · Fax. 973 306 444

QUALITAT I SERVEI EN TRANSMISSIÓ DE POTÈNCIA

DIVENDRES 6 D’AGOST
SANT SALVADOR
18.30 h Concert de Festa Major a càrrec de la fantàstica Orquestra
Metropol.
Lloc:

Pavelló Salvador Ezquerra

Qui diu que totes les orquestres són iguals? Oblida’t dels estereotips avorrits, la
millor música es fa quan ho passes bé!
Vine a veure la Metropol, una orquestra moderna, elegant i divertida que t’omplirà
d’emocions.
Fresca i propera, amb la màxima qualitat musical i amb una posada en escena
espectacular, encomanem de bon rotllo la teva Festa Major de prestigi.
Sortiràs enamorat de la música en viu.

21.00 h Partit de futbol de veterans entre els equips
A.E.Golmés – C.F.Borges Blanques.
Lloc:

Camp d’esports

21.00 h Monòleg amb Edu Mutante.
Lloc:

Pavelló Salvador Ezquerra

22.30 h Concert jove amb les millors versions i èxits dels 70, 80, 90 i fins ara
amb el grup Metropol.

Lloc:

Pavelló Salvador Ezquerra
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A. MIQUEL us desitja
BONES FESTES!
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DISSABTE 7 D’AGOST
9.00 h

Inauguració i exhibició 		
del Parc Pumptrack a càrrec de

Lloc:

l’Il·lm. Sr. Jordi Calvís Torrelles,
alcalde de Golmés.
Carrer Pla d’Urgell

9.30 h

III Torneig d’escacs de Festa Major.

Lloc:

Pavelló Salvador Ezquerra

18.00 h Concert de Festa Major a càrrec de la Cobla Orquestra
internacional Maravella i compliment de 10 anys junts a Golmés.

Lloc:

Pavelló Salvador Ezquerra

L’Orquestra Maravella neix a Caldes de Malavella, província de Girona, la primavera de l’any
1951.
Els seu fundador fou en Lluís Ferrer i Puigdemont. S’acorda el nom de Maravella, tenint en
compte un dels noms primitius de la vila, a l’època de la dominació romana.
L’any 2001 van celebrar el 50è aniversari de la seva fundació, a l’acte central van estar
acompanyats de més de 3.000 seguidors.
Els primers anys els van passar, pràcticament, actuant a l’estranger, i d’aquí el nom d’Orquestra
Internacional.
Al llarg de més de 60 anys seguits han actuat a Àfrica, Europa i fins i tot a l’antiga Unió
Saviètica.

18.00h - 20.30h III Exposició de pintors Golmesencs.
Lloc:

Centre Cívic, Sala Dr. Baiget
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LLUÍS i ALBERT
GRAUS
CONSTRUCCIONS
Plaça Major, 6
Tel. 973 600 042
Albert: 609 90 27 67
Lluís: 639 816 013
25241 GOLMÉS
consgraus@gmail.com

24

DISSABTE 7 D’AGOST
19.30 h Concert familiar amb el grup El Pot Petit amb l’espectacle
Vull cantar i vull ballar!
Lloc:

Camp de futbol
En aquest acte es tindrà que fer inscripció prèvia a www.golmes.cat
o el mateix dia del espectacle.

Aforament limitat

A partir d’un
llenguatge musical amb
repertori de creació pròpia,
produïm
espectacles
i
concerts que combinen la
música amb els titelles, el
teatre i l’humor.
Les nostres cançons i espectacles, juntament amb vídeos i
contes il·lustrats, donen forma a l’imaginari màgic d’El Pot Petit.
Treballem perquè les nostres creacions siguin un moment de retrobament i una
experiència familiar única que acompanyi a les famílies i contribueixi a través de l’art
en el desenvolupament integral dels infants. Posem èmfasi a valors com la igualtat
de gènere i la diversitat, el treball de les emocions en els nens i nenes, l’amistat o el
respecte pel medi ambient. Les nostres propostes van dirigides als infants d’entre 1 i 10
anys i les seves famílies.

20.00 h Missa dels difunts.
Lloc:

Església parroquial Sant Salvador

20.00 h Concert modern a càrrec de la Cobla Orquestra Internacional
Maravella.
Lloc:

Pavelló Salvador Ezquerra
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DISSABTE 7 D’AGOST
21.00 h Concert jove amb els grups Boikot i Smoking Souls.
Lloc:

Circuit de Cros - Carrer Solanes
En aquest acte es tindrà que fer inscripció prèvia a www.golmes.cat
o el mateix dia del espectacle.

Aforament limitat.
Des de Madrid arriben Boikot amb
la seva barreja de sons que van del
punk a l’ska, amb tocs de metall i,
per suposat, el rock com a base
indiscutible de la seva exitosa
fórmula musical. Tenen anys
d’experiència i recorregut que
els avala, Boikot i la seva música
han viatjat arreu del món passant
per Japó, Mèxic, Argentina, Cuba,
Colòmbia,
Itàlia,
Alemanya,
Turquia, Bòsnia... i els seus fans
es compten per milers. Boikot
desprenen una energía infinita
que no sols demostren en els seus
directes arreu, sinó que també la
transformen en les seves cançons,
les quals s’han convertit en
himnes per diverses generacions
d’amants del punk rock.

Smoking Souls fan un pas de gegant.
Melodies que apunten a les emocions.
Guitarres que trenquen els murs de la
desil·lusió. Lletres que reconstrueixen
l’èpica del dia a dia. La banda que ha
estat representant de tota una nova
generació de joves, està de tornada la
tardor de 2019 i ho fa amb un nou disc
en el qual han estat treballant durant
tot el 2019. L’especial dedicació ha
donat el seus fruits i com a resultat
Smoking Souls han parit una
col·lecció de cançons rodones en la
cúspide compositiva: autenticitat,
humilitat, honestedat i pura adrenalina
també en els directes!

23.15 h Serenata a càrrec de l’Orquestra Internacional Maravella.

Lloc:

Església Sant Salvador
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NOU PUNT DE VENDA OFICIAL
I SERVEI OFICIAL POSTVENDA
SKODA A TÀRREGA

Auto Nayox us desitja Bona Festa Major !

AUTO NAYOX TÀRREGA - Av. Cervera, km 505 - Tel. 973 500 910 - TÀRREGA
28

www.autonayox.com

El teu taller de confiança

us desitja Bona Festa Major !

SERVEI OFICIAL POSTVENDA

SEAT I CITROËN

AUTO NAYOX MOLLERUSSA - Pol. Ind. Golparc - Av. Europa, 15 - Tel. 973 600 493 - GOLMÉS

www.autonayox.com
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DIUMENGE 8 D’AGOST
9.00 h
Lloc:

Tirada de Bitlles de Festa Major.
Lateral - Teatre el Casal

18.00h - 20.30 h III Exposició de pintors Golmesencs.
Lloc:

Centre Cívic, Sala Dr. Baiget

18.15 h Concert de Festa Major a càrrec de l’esmentada Orquesta
La Pasarela.
Lloc:

Pavelló Salvador Ezquerra

Orquesta La Pasarela s’ha consolidat
com una orquestra de reconegut
prestigi entre els professionals de
l’espectacle, avalada per la seva
llarga trajectòria professional.
Un ampli repertori, actualitzat
sempre a les últimes tendències, un
experimentat equip artístic i tècnic
garanteixen un èxit assegurat en
totes les nostres actuacions.
Disfrutaràs en cada festa en nosaltres!

19.15 h Animació infantil amb el grup La Cremallera.
Lloc:

Parc del Centenari

20.30 h Concert espectacle a càrrec de l’esmentada Orquesta La
Pasarela.
Lloc:

Pavelló Salvador Ezquerra
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DIUMENGE 8 D’AGOST
23.00 h Piromusical de Sant Salvador a càrrec de Pirotècnia Tomás S.L de
Lloc:

Benicarló.
Circuit de Cros – Carrer Solanes
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Grupparcmotor

Pol. Ind. Golparc - Avda. Europa 1 - 25241 Golmés (Lleida) · Telf: 973710787 - info@grupparcmotor.com

Tot en instal·lacions i manteniments:
Electricitat
Tot en instal·lacions i manteniments:
Comunicacions
FredElectricitat
i calor
Comunicacions
Gas Fred i calor
Gas a pressió
Aparells
Aparells a pressió
Energies
renovables
Energies renovables
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C/ Tarragona, 18
25241
C/ Tarragona,
18 Golmés
25241 Golmés
Telf/Fax: 973 71 00 69
Telf/Fax: 973 71 00 69
info@igp.cat
info@igp.cat

L’Ajuntament de Golmés, juntament
amb la Comissió de Festes, us
desitgen una molt bona Festa
Major!!
Organitza: Comissió de Festes
Col·labora: Excm. Ajuntament de
Golmés, Regidoria de Cultura, Club
de Bitlles, Regidoria d’Esports, Consell
Comarcal del Pla d’Urgell, Departament de
Cultura, Consell Esportiu del Pla d’Urgell.

C.Vila-sana, 13

25241 GOLMÉS

T. 687 770 135
973 711 040
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TR La revista de www.territoris.cat
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