Xènia Páez García
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SALUTACIÓ DE L’ALCALDE
Un any més arriba de nou la Festa Major de Golmés en honor a
Sant Salvador. Després de conviure un inici d’estiu amb molta
calor, ara és el moment de divertir-nos, de fer gresca i sarau,
i de retrobar-nos en mig de les vacances, abans d’encetar i
d’afrontar la campanya de recollida de fruita i l’any de treball
intens que ens espera.
Els dies de Festa Major ens permeten planificar a les nostres
agendes una programació d’actes molt amplia i variada, que
ens han preparat, un any mes, des de la Comissió de Festes,
entitats, associacions i que ha comptat amb la col·laboració de
les empreses. No oblidem que per a que tot això sigui possible
treballen durant tot l’any. El nostre reconeixement ha d’ésser
per a ells i per tothom que ho fa possible amb la seva feina
ben feta.
Tindrem ocasions per compartir i divertir-nos amb actes de format tradicional o amb altres
de més innovadors. Cadascun de nosaltres viurem la Festa d’una manera particular i
diferent; assistirem a alguns actes, coincidirem amb alguns veïns, familiars, coneguts o
amics, i això farà que cada persona visqui aquests dies experimentant records, emocions
i sensacions especials úniques.
Un gran programa pensat per a tots els públics i que convida la gent de Golmés i de
fora vila a endinsar-se en aquesta gran manifestació de festa i de cultura. Tothom hi és
convidat.
Visquem amb sentiment i emoció la nostra Festa Major, respectem-la i estimem-la i
demostrem aquests dies la força de la nostra cultura i tradició amb el màxim respecte i
civisme. Junts fem que aquesta Festa sigui cada any mes lluïda i participada.
Molt bona Festa Major per a tothom!
Jordi Calvís Torrelles
Alcalde de Golmés

Salutació de la Comissió de Festes
L’arribada del mes d’agost suposa per al poble de Golmés l’alegria pel retrobament amb
familiars, amics i veïns. Ens aporta la necessitat de trobar un equilibri entre l’oci i el lleure, entre
l’esforç i la il·lusió, entre les tasques quotidianes i la participació col·lectiva en la Festa Major.
Des de la Comissió de Festes tenim la grata obligació de convidar tothom a les activitats. N’hi
ha per a tots els públics, des dels més petits fins als més grans. I estem segurs que, un any
més, en formareu part de manera cívica i alegre.
Des de l’Ajuntament i la Comissió de Festes hem preparat amb molta il·lusió la celebració
d’una de les tradicions més arrelades, que representa un poble feliç, solidari i viu. Així dons, us
animeu a gaudir de l’ambient de festa que, durant uns dies, impregna tot el poble.
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CITROËN DS4 1.6 e-HDI 115 CV

AUDI A1 SPORTBACK 90 CV
Des de

14.350€

Des de

12.990€
Any 2013 - 66.000 km - Diesel

Any 2015 - 72.000 km - Diesel

SEAT LEON ST 1.2 STYLE 110 CV

SKODA OCTAVIA COMBI 1.6 TDI

Des de

Des de

14.999€

Any 2015 - 19.000 km - Gasolina

12.400€
Any 2016 - 93.765 km - 110 CV

Visita’ns a les nostres Instal·lacions!

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

Bona Festa Major!

www.autonayox.com

PUBILLES I HEREUS 2019
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A. MIQUEL us desitja
BONES FESTES!

www.hortcalvis.com
Carretera Vella, 15
e-mail: hortcalvis@gmail.com
25241 GOLMÉS -Lleida

Tel. 973 601 556 · Fax. 973 306 444

DIVENDRES 2 D’AGOST
Donem la benvinguda a la nostra Festa Major
i sortim al carrer a gaudir-la
10.50 h El tradicional repic de campanes anunciant la Festa Major
11.00 h Gimcana Infantil
Lloc: Parc del Centenari

18.00 h Gimcana Juvenil
Lloc: Parc del Centenari

20.00 h Inauguració de la I Exposició de pintors Golmesencs
Lloc: Centre Cívic, Sala Dr. Baiget

22.00 h Espectacle de màgia a càrrec del Mag Lari amb l’espectacle Una nit
amb el Mag Lari
Lloc: Pavelló Salvador Ezquerra
Donatiu: 5 € Anticipada i es podran adquirir a l’ajuntament
10 € Taquilla el mateix dia abans de l’actuació

Després de més de 25 anys fent funcions
pertot arreu, m’adono que la meva vida és
una gira constant i, en el fons, el que més
m’agrada és estar sobre els escenaris,
com més diversos millor, coneixent gent i
llocs diferents, fent el que se’m dóna millor:
il·lusionar i fer riure el públic.
Aquesta nit és una nit de festa per a mi,
perquè la passaré amb vosaltres.
Una nit amb el Mag Lari de sempre, amb
la sorpresa, amb l’humor de sempre i,
sobretot, amb la il·lusió de sempre!

Una nit màgica, una nit
amb el Mag Lari!
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Grupparcmotor

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

DIVENDRES 2 D’AGOST
22.00 h Sopar del Jovent

Lloc: Piscines Municipals

00.30 h Festa del Jovent amb Fa1na, DJ XXP i DJ Peretes Brothers
Lloc: Parc del centenari

Aquest grup lleidatà, neix amb ànims de festa, de gresca, de revolució en l’àmbit
musical amb cançons pròpies que parlen des de política fins a la gran diversitat
de homes i dones que vivim en aquesta societat.
Directes amb potència, innovació i versàtils, fan embogir el públic combinant la
rumba com al seu estil principal, amb tocs de ska, reggae o funk.
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EXCAVACIONS
SANTIAGO

Camí Vilanova, 6

GOLMÉS
Tel. 658

280 161

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

C/ Tarragona, 18
25241
C/ Tarragona,
18 Golmés
25241 Golmés
Telf/Fax: 973 71
Telf/Fax: 973 71 00 69
info@igp.cat
info@igp.cat

00 69

DIVENDRES 2 D’AGOST
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QUALITAT I SERVEI EN TRANSMISSIÓ DE POTÈNCIA

DISSABTE 3 D’AGOST
9.00 h Tirada de bitlles de Festa Major
Lloc: Lateral del Teatre El Casal

10.00 h I Torneig d’escacs

Lloc: Terrassa de les Piscines Municipals

11.00 h - 13.30 h i de 18.00 h - 20.30 h I Exposició de pintors Golmesencs
Lloc: Centre Cívic, sala Dr. Baiget

12.00 h II Exhibició de colles sardanistes i ballada de
sardanes amb la Cobla Tàrrega, on hi haurà un homenatge a Òscar

Barqué de la sardana
Lloc: Pavelló Salvador Ezquerra

18.00 h Concert de Festa Major a càrrec de la Cobla Orquestra Internacional
Maravella
Lloc: Pavelló Salvador Ezquerra

La Maravella és la raó suprema d’unes vides dedicades a la música amb amor, i avui dia,
tothom sap que la superació constant que ha distingit des de sempre el treball de la seva
orquestra, ha estat conseqüència d’una línia inesborrable de creativitat.
La màxima invariable de la Maravella és la professionalitat absoluta, i l’esperit perfeccionista com a garantia
d’una solvència musical i d’un respecte a un públic fidel, ja que el prestigi artístic està per sobre de tot.
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TRANSPORTS
na
m una Bo
Us desitgea Major
Fest
C/ Cardenal, 10
25241 GOLMÉS
TEL. 610 720 143

DISSABTE 3 D’AGOST
19.00 h Animació infantil amb Salta, Canta i Balla

Lloc: Parc del Centenari

19.00 h Missa de vigília
Lloc: Església Sant Salvador

19.00 h Partit de futbol

amistós de catalana entre els equips AE Golmés – CF Tornabous
Lloc: Camp d’esports

20.00 h Sessió llarga de ball amb l’orquestra internacional Maravella
Lloc: Pavelló Salvador Ezquerra

24.00 h Serenata a càrrec de l’orquestra internacional Maravella
Lloc: Església Sant Salvador

24.00 h Concert jove amb els grups Doctor Prats, Roba Estesa i Selva Band
Lloc: Passeig Magnòlies - Davant del Teatre El Casal

“Hem viscut tants moments que ens hem oblidat que els
més importants són els que van passant al teu costat”

El projecte es va batejar com Doctor Prats, que vé del so que fa la bateria quan es toquen dos cops
de bombo i seguidament un cop de caixa (“tu tu prà”).
Els inicis de Doctor Prats es remunten a l’any 2014 quan el Marc Riera (Mark-e) va decidir crear un projecte a
partir d’unes cançons que havia anat composant durant els últims anys, després de la seva sortida del grup Kayo
Malayo (del qual n’era el baixista). Va comptar amb el Ramon Figueras a la trompeta i el Josep Jaume Rey a la
guitarra (que havien coincidit amb el Marc a Kayo Malayo) i també amb l’Oriol Cors a la bateria, el Victor Martínez
al teclat i el Guillem Boltó al trombó.
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DISSABTE 3 D’AGOST
24.00 h Concert jove amb els grups Doctor Prats, Roba Estesa i Selva Band
Lloc: Passeig Magnòlies - Davant del Teatre El Casal

“UN COS
VALENT QUE BALLA
AL COMPÀS DEL VENT”
Roba Estesa és un grup de música festiva i
combativa nascut l’any 2011. Amb seu al Camp de
Tarragona, el grup està format per Helena Bantulà
(guitarra elèctrica), Clara Colom (acordió i veu), Clàudia
Garcia-Albea (violí), Alba Magriñà (bateria), Neus Pagès
(guitarra i veu), Gemma Polo (veu) i Anna Sardà (baix). Des de
2017 compten també amb Sandra Brake, una intèrpret en llengua
de signes que participa activament en els directes.

Roba Estesa fusiona les músiques urbanes i
festives amb la instrumentació i melodies folk.
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DISSABTE 3 D’AGOST
24.00 h Concert jove amb els grups Doctor Prats, Roba Estesa i Selva Band
Lloc: Passeig Magnòlies - Davant del Teatre El Casal

Grup de nadius salvatges disposats a posar de cap per avall els escenaris!
Tots els temes del moment sense oblidar els hits més clàssics. A la selva tot
hi té cabuda. Des dels clàssics, fins a la música més actual i festiva.
Viu la nit més salvatge!
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INFRAESTRUCTURES / EDIFICACIÓ / MEDI AMBIENT / SERVEIS

DIUMENGE 4 D’AGOST
11.00 h - 13.30 h i de 18.00 h - 20.30 h I Exposició de pintors Golmesencs
Lloc: Centre Cívic, sala Dr. Baiget

18.15 h Concert de Festa Major a càrrec de la fabulosa orquestra Atalaia
Lloc: Pavelló Salvador Ezquerra

Espectacle garantit amb la fabulosa orquestra Alataia, amb
més de 30 anys actuant en directe ofereixen molta diversió!
Compten amb un gran repertori de cançons d’estils variats per
arribar a diferents públics i fer ballar a tothom.

19.00 h Animació infantil amb Disco Pinky

Lloc: Parc del Centenari

19.00 h Partit de futbol de veterans entre els equips AE Golmés i CF Alcoletge

Lloc: Camp d’Esports

20.00 h Sessió llarga de ball amb la fabulosa orquestra Atalaia
Lloc: Pavelló Salvador Ezquerra
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4

22.30 h Festa del Mojito i Bingo a la Fresca
Lloc: Bar de les piscines

B

BIN

GO

1
20
35
72 7
47
16
72
44 60
42
68 12
42
59
19
61
19
62
5
60
15
18
74
37 49
39
26
13
73
51
6
69
41 48 29 44
16
58
12
70

17

2

28

I

N

G

O

21

DILLUNS 5 D’AGOST
12.00 h Festa de l’escuma
Lloc: Parc del Centenari

12.00 h - 14.00 h i de 16.00 h - 19.00 h Parc aquàtic amb parc Slalom
Lloc: Piscines municipals
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C.Vila-sana, 13

25241 GOLMÉS

T. 687 770 135
973 711 040
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Av. de la Pau, 18-20
25230 MOLLERUSSA
Tel. 973 602 582

DILLUNS 5 D’AGOST
18.00 h Concert de Festa Major a càrrec de l’orquestra La Pasarela
Lloc: Pavelló Salvador Ezquerra

Avalada per la seva llarga trajectòria professional aquesta orquestra
s’ha fet un lloc entre les més reconegudes.
Amb un ampli repertori sempre actualitzada a les últimes tendències i un
equip del més experimentat i amb molta experiència garanteix una gran
festa cada vegada que actuen!

20.00 h Sessió llarga de ball amb l’esmentada orquesta La Pasarela
Lloc: Pavelló Salvador Ezquerra

24.00 h Molta marxa amb el millor repertori des dels 80 i fins a l’actualitat, amb la
revolució jove de La Pasarela
Lloc: Pavelló Salvador Ezquerra
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DIMARTS 6 D’AGOST
S A N T

S A LVA D O R

11.30 h Missa Solemne en honor a Sant Salvador, acompanyada per l’orquestra
Costa Brava
Seguidament processó i cants dels goigs
Lloc: Església Sant Salvador

13.00 h Ballada de sardanes amb la Cobla Costa Brava
Lloc: Pavelló Salvador Ezquerra

18.00 h a 20.30 h I Exposició de pintors Golmesencs
Lloc: Centre Cívic, sala Dr. Baiget

18.00 h Concert de Festa Major a càrrec de la Cobla Orquestra Internacional
Costa Brava
Lloc: Pavelló Salvador Ezquerra

Ha mantingut sempre una trajectòria brillant, en la que destaquen
diverses actuacions a l’estranger que culminen amb la que es va celebrar
en l’acte d’homenatge al pintor Joan Miró a París.
Pel que fa a casa nostra, podríem indicar com a actuacions més rellevants
les que la Costa Brava ha realitzat al Palau de la Música Catalana i a
programes de TV3 com “L’Envelat” i “Festa Major“.
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DIMARTS 6 D’AGOST
S A N T

S A LVA D O R

20.15 h Sessió llarga de ball amb l’orquestra internacional Costa Brava
Lloc: Pavelló Salvador Ezquerra

23.00 h Piromusical de Sant Salvador a càrrec de Pirotècnia Tomás S.L de Benicarló

Lloc: Circuit de Cros - Carrer Solanes

LLUÍS i ALBERT
GRAUS
CONSTRUCCIONS
Plaça Major, 6
Tel. 973 600 042
Albert: 609 90 27 67
Lluís: 609 74 04 63
25241 GOLMÉS
consgraus@gmail.com
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G U A N YA D O R A D E L
CARTELL
M O D A L I TAT I N F A N T I L :
Clàudia Pinós Aixalà
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PER UN MUNICIPI LLIURE DE SEXISME
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Bona Festa Major

PER UN MUNICIPI LLIURE DE SEXISME
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INFORMACIÓ
- Tots els actes començaran puntualment i seran
gratuïts, a excepció de l’espectacle del Mag
Lari.
- La Comissió de Festes es reserva el dret de
modificar o anul·lar qualsevol acte.
- Reserva de llotges des del dia 29 de juliol
fins al 1 d’agost, de les 8h a les 14h a
l’Ajuntament al preu de 25€ tot l’any.
-

Sorteig de les llotges, dia 1 d’agost a les
14h.

- El dia 5 d’agost l’entrada a les Piscines Municipals
serà gratuïta.
- Preus entrades Mag Lari:
- 5€ anticipada a l’ajuntament del 29 de juliol al 2 d’agost.
- 10€ Taquilla, s’obrirà 1h abans de la funció la venda.
- Menors de 12 anys gratuïts.
- Sopar del jovent (programa a part, associació de joves)
Col·labora: Club de Bitlles Golmés, Associació Juvenil El Gabatxet, Àrea de
Cultura, Àrea Esports, Bar de les piscines, Associació de joves.

Ajuntament de Golmés
Comissió de

Festes

L’Ajuntament, juntament amb la Comissió de Festes,
us desitgen una molt bona Festa Major!
37

C/ de la Noguera Pallaresa
25230 Mollerussa (Lleida)

Tel. 973 71 15 81

