PROGRAMA ACTIVITATS FESTA MAJOR
DE FONDARELLA 2019
Dijous, 29 d’agost
L´Ajuntament i el Club Esportiu Fondarella organitzen la 6a PEDALADA DE FESTA
MAJOR.
És obligatori portar casc, roba i calçat adequats. Els menors han d´anar acompanyats
d´un adult. La sortida serà a les 18.00 h, al davant del bar de les piscines.
En tornar, hi haurà un sopar a la zona esportiva, que consistirà en una sardinada.
Preu adults: 10 €
Preu menors d´edat: 5 €
Us hi podeu apuntar al bar de les piscines.

Divendres, 30 d’agost
GUARNIM ELS BALCONS. Fem volar la imaginació i donem la benvinguda a la
Festa Major, i que caminant pels carrers del nostre poble es pugui copsar l´ambient de
festa i alegria.
A les 19:00 h, a la pista de pàdel FINALS DEL TORNEIG DE FESTA MAJOR.
A les 22.00 h, a la plaça de l’Ajuntament, ESCALA EN HI-FI 2019, amb l´actuació de
petits i grans.
A continuació CORREFOCS amb els DIABLES ARF de Mollerussa ocuparan els
nostres carrers i els ompliran de llum i foc.
Tot seguit, a la pista esportiva, en concert: LA COSA NOSTRA, grup de versions
nascut a la província de Lleida amb un directe molt potent. Amb més de 7 anys intensos
d`escenaris, el seu propòsit és fer festa, i sobretot, fer gaudir de la bona música. La seva
proposta musical, passa des del rock, la rumba fins l’ska passant pel punk rock o el
celta, juntament amb elements innovadors en el gènere de les versions.
En acabar el concert, la festa continua amb Dj. SELVAS

Dissabte, 31 d’agost
A les 10.00 h, al pantà de Fondarella, hi haurà el tradicional ESMORZAR POPULAR.
Els veïns de Fondarella podran recollir al lloc de l’esmorzar els tiquets que demanin per
a ells i els seus convidats. Els forasters sense cap relació amb els veïns de Fondarella
podran adquirir els tiquets al preu de 5 €.
A les 12:00 h, al camp de futbol PARTIT amb els Infantils del Fondarella C.F. i el
Balafia i a les 17:00 h, el partit amb els Cadets del Fondarella C.F. i el Balafia.

A les 16:00 h, SÚPER TOBOGAN URBÀ, música + aigua + velocitat = diversió
assegurada. (la ubicació serà al carrer Enric Gàllego)
A les 19.00 h, a la Capella de Sant Sebastià, obrim les portes a l`EXPOSICIÓ DE LA
FESTA MAJOR. L’exposició hi romandrà tot el cap de setmana.
A les 19.00 h, inici de la XXXIX CASSOLA DE PAGÈS.
A les 21.30 h, SOPAR DE GERMANOR. I tot seguit, ball amb el TRIO MAMBO
GRUP.
A partir de les 00.30, al recinte de les piscines, WHITE PARTY amb el DJ. RAMOS i
DJ. HARO
La Festa que il.lumina..... La WHITE PARTY, inclou decoració white, efectes
especials, video-projeccions, sorpreses i regals per a tothom, photocall, fotògraf
professional i animador.

Diumenge, 1 de setembre
A les 10.30 h, a la zona de ciutat jardí, entre el Carrer Mollerussa i el Carrer Sant Jordi,
ESMORZAR POPULAR i tot seguit sortida de la CERCAVILA amb la COLLA
GEGANTERA DE FONDARELLA.
De les 17.00 h a les 20.00 h, a la Plaça Unió, hi haurà CUCANYES per a tots els petits
i berenar amb pa, vi i sucre.
A la mateixa hora, MOSTRA DE PASTISSOS DE FESTA MAJOR. Tots els
pastissos d’elaboració pròpia obtindran una gratificació (màxim 2 pastissos per família).
A les 20.30 h, a la pista esportiva, SESSIÓ LLARGA DE BALL, amb la orquestra
GRAN PREMIER.

Dilluns, 2 de setembre
De les 11.00 h a les14.00 h , a les piscines municipals, PARC AQUÀTIC, tobogans,
inflables, pista americana....
A les 12.00 h, MISSA DE FESTA MAJOR musicada per la cobla orquestra NOVA
BLANES. En acabar, adoració de la relíquia i cantada dels GOIGS en lloança a Sant
Sebastià.
A les 13.00 h, a la pista esportiva, BALLADA DE SARDANES amb la cobla orquestra
LA NOVA BLANES
A les 17.00 h, a la zona esportiva, BALL I ANIMACIÓ INFANTIL AMB ALBERT SHOW.

Tot seguit, FESTA DE L’ESCUMA.
A les 18.30 h, a la pista esportiva, GRAN CONCERT amb l’orquestra LA NOVA
BLANES.
A les 20.00 h, SESSIÓ LLARGA DE BALL i fi de Festa Major amb la mateixa
orquestra.

