PROGRAMA FESTA MAJOR FONDARELLA 2017
Dijous, 31 d’agost
L´Ajuntament i el Club Esportiu Fondarella organitzen la 4a Pedalada de Festa Major
que ens obre les portes d’un cap de setmana molt especial.
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, 1 de setembre
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.
Els balcons poden estar adornats amb cintes, roba, paper, cartró... No es considerarà com a guarniment
del balcó única i exclusiva la col·locació només de la senyera o de flors i plantes.
Tots els balcons guarnits durant tota la Festa Major rebran un obsequi, que es podrà recollir a
l´ajuntament desprès de la Festa Major.

A les 22.00 h, a la plaça de l’Ajuntament, ESCALA EN HI-FI 2017, amb l´actuació de
petits i grans.
A continuació, els DIABLES ARF de Mollerussa ocuparan els nostres carrers i els
ompliran de llum i foc.
NOTA INFORMATIVA:
L´organització no es responsabilitza dels danys que puguin sofrir els participants a causa de les
imprudències d´ells mateixos i al mateix temps dels menors que no vagin acompanyats. S’aconsella a
tothom que vulgui participar en el correfoc que porti una vestimenta adequada, abaixar les persianes i
protegir vidres de finestres, portes i aparadors amb cartrons gruixuts, enrotllar els tendals, no tirar
aigua als participants ni espectadors del correfoc, desconnectar tot tipus d´alarmes i retirar de la via
pública qualsevol objecte que dificulti el pas del correfoc.
S´anuncia que el correfoc passarà pels carrers: Santa Maria, Major, Nou, Eres, Dr. Gàllego, Foment,
plaça de la Unió, rambla de la Font, Prat de la Riba i zona esportiva.
Es prohibeix aparcar i transitar amb vehicles per aquests carrers a partir de les 24 h. L´organització no
es farà responsable dels danys que es puguin ocasionar als vehicles que hi hagi aparcats en aquests
carrers.

Tot seguit, a la pista esportiva, en concert: LA TERRASSETA DE PREIXENS, que
es presenten de la següent manera: “Som nascuts sense cesària. Fills de l’antiga N-II.
Naturals com la tonyina de llauna. No hem arribat a la edat del pavo. Podríem ser
cheerleaders, o una agrupació excursionista, però ens agrada més ser els Andy Warhols
de les verbenes. Som la òstia en patinet.”
En acabar el concert, la festa continua....., hi haurà DISCO MÒBIL.

Dissabte, 2 de setembre
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 16.30 h, a les piscines les mares i pares de Fondarella organitzen una Tarda de
MANUALITATS. (Recordem que per accedir a les piscines, els menors d´edat han d´anar
acompanyats d´un adult.)

A les 19.00 h, a la Capella de Sant Sebastià, obrim les portes a l’exposició: Nines,
Dones i Món, a càrrec de Cèlia Torres Pubill. L’exposició hi romandrà tot el cap de
setmana.
A les 19.00 h, inici de la XXXVII CASSOLA DE PAGÈS.
A les 21.30 h, SOPAR DE GERMANOR. I tot seguit, ball amb el DUO PEP I Mª
JOSE.
A partir de les 00.30, al recinte de les piscines, FESTIVAL HANDS UP PRIVEÉ amb
el DJ. MONCHO i DJ. FLASHER
La millor festa de ritmes electrònics. El Festival HANDS UP PRIVEÉ! Inclou un equip
d’última generació amb il·luminació espectacular, efectes especials, video-projeccions i
una pantalla; sorpreses i regals com mans d’espuma, ulleres, samarretes, pilotes gegants
i polseres; photocall i fotògraf professional i animador.

Diumenge, 3 de setembre
A les 11.00 h, a la plaça de l´ajuntament sortida de la Cercavila amb els Capgrossos i la
Gegantona de Fondarella acompanyats pels Gegants i Grallers d´Ivars d´Urgell.
A les 13.00 h, a la pista esportiva, ballada de sardanes amb la cobla 11 DE
SETEMBRE. S’oferirà a tots els assistents un Vermut de Festa Major.

De les 17.00 a les 20.00 h, a la plaça de la 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 de 10 €. Els pastissos es
repartiran per berenar entre tots els assistents.
A les 20.30 h, a la pista esportiva, sessió llarga de ball, amb la orquestra EXCELSIOR.

Dilluns, 4 de setembre
A les 9.30 h, missa a la Capella en honor a sant Sebastià, patró de Fondarella.
A les 12.00 h, MISSA DE FESTA MAJOR musicada pel grup LA LLUNA. En
acabar, adoració de la relíquia i cantada dels GOIGS en lloança a Sant Sebastià.
Tot seguit tindrà lloc l´acte oficial d’inauguració del Dispensari Mèdic i del Centre de
Serveis de Fondarella, a càrrec del president de la Diputació de Lleida i alcalde del
nostre poble, Joan Reñé i Huguet.
A les 16.30 h, a la zona esportiva, FILIKRUSTY, l´espectacle més divertit dels
IMPROVISTO’S KRUSTY SHOW.
Tot seguit, FESTA DE L’ESCUMA.
A les 18.30 h, a la pista esportiva, gran concert amb l’orquestra SELVATANA.
A les 20.00 h, sessió llarga de ball i fi de Festa Major amb la mateixa orquestra.

