FESTA MAJOR
TURÓ DE GARDENY
2-3-4
DE
SETEMBRE
2022

Benvolguts i benvolgudes Veïns i Veïnes,
Un any més el nostre Barri està de Festa, les festes majors del Turó de Gardeny.
L’any passat vam celebrar la Festa Major amb unes quantes restriccions per culpa
de la pandèmia del covid19, i no vam poder celebrar els concursos gastronòmics ni
els campionats de botifarra ni les bitlles, ni l’esperat sopar amb l’orquestra que ens
amenitza la festa i el poder ballar amb les cançons. Aquest any podem celebrar els
concursos gastronòmics i campionats.
Ara es el moment de gaudir, de passar-s'ho be, de recarregar piles per continuar
fent barri i fent ciutat.
Aquest any 2022, Adolfo Roqué ha deixat la presidència després de molts anys de
lluita pel nostre barri i va decidir fer un pas al costat per motius personals, però
continua a la junta, amb menys responsabilitats. I a la reunió d'assemblea, es va
elegir nova presidenta, la Montse Muixí, que a anteriorment estava de secretaria.
Des de la Junta de l’Associació Veïnal del Barri Turó de Gardeny us volem animar a
participar en tots els actes programats i aprofitem per desitjar-vos unes més que
merescudes Festes Majors 2022 del Barri Turó de Gardeny.
També volem donar les gracies a tots els espònsors i entitats per col·laborar, i totes
les persones que ens han ajudat, a fer possible i poder celebrar la Festa Major.
Junta de l’AV Turó de Gardeny
Presidenta. Montse Muixí
VicePresident: Salvador Mimbrera
Secretari: Cayetano Franch
Tresorer: Josep Vigatà
Coordinador: Ramon Roy
Vocals: Montserrat Ninot, Adolfo Roqué, Xavier Teixidó, Nuria Jaimejuan, Jordi
Gómez, Emilia Cuenca, Josep Mª Ribes, Manuel Fuentes, Rafa López.
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Saluda AV Turó de Gardeny

A la ciutat de Lleida hem tornat a gaudir amb plenitud de les festes majors de barri que les
entitats veïnals prepareu majoritàriament a l’estiu, aprofitant aquest període més distès i
calmat, en què baixem el ritme diari i sortim a la fresca per compartir bones estones amb
familiars i amics. Les festes majors són celebracions que esdevenen punts de trobada i de
convivència on també es mostra la complicitat dels veïns i veïnes en l’organització d’un
programa variat, consensuat i amb la voluntat de fomentar l’esperit comunitari.
Per a l’Ajuntament és important que us impliqueu en l’activitat i l’evolució del vostre voltant
i que aprofiteu les eines que es posen a l’abast de la ciutadania per participar en la presa de
decisions que més us afecten. L’AV del Turó de Gardeny sou un col·lectiu actiu, que
proposeu i treballeu per contribuir a un futur pròsper al vostre entorn. Aquesta preocupació
i obstinació ens permet conèixer quines són les mancances i les prioritats per al conjunt de
veïns i veïnes i que posem fil a l’agulla conjuntament.
Hem avançat en la nova seu de la vostra associació, de la qual aviat podreu fer ús. El Centre
Cívic ja disposa de wifi i s’hi ha ubicat un Punt de Suport Digital per ajudar a fer tràmits en
línia. I s’està treballant en accions per posar en relleu el Castell de Gardeny i el Parc Científic,
així com en el projecte per condicionar els espais verds del turó, en el marc d’un projecte de
ciutat vinculat als fons europeus Next Generation i al Pla de Recuperació, Transformació i
Resiliència del Govern espanyol. Un altre dels projectes que ja es pot afirmar que ha estat
un èxit és l’Enre9, una iniciativa d’arts escèniques que ha implicat diverses entitats culturals
i socials i que ha tingut una resposta popular espectacular, acostant carrers i places
d’aquesta zona a la ciutadania.
Desitjo que passeu uns dies festius en bona companyia i que la diversitat, la solidaritat, el
respecte i la cohesió social siguin els trets més destacats. Alhora, a les portes de començar el
nou curs, us encoratjo a seguir mantenint la il·lusió, la tenacitat i l’empenta que us
caracteritza per continuar creixent en serveis i millores al barri.
Bona festa major.
Miquel Pueyo i París
Paer en Cap
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DIVENDRES 2 (FUTURA SEU DE LA AAVV )
- 20’00h PREGÓ DE LA FESTA MAJOR a
càrrec de Divina Drudis, Presidenta del
Cercle de Belles Arts, amb la presència
de l’Alcalde de la Paeria, Regidors/es de
la Paeria, del Sr. Subdelegat del Govern i
més autoritats.
- Al finalitzar el pregó, acte seguit, animació i
ritme amb la Batucada, BATUKATS DE L’ALA
- TXUPINASSO D’INICI DE FESTA
MAJOR
- 22’00h CINEMA A LA FRESCA
*CADA VEÍ S’HA DE PORTAR L’ENTREPÀ I BEGUDA
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DISSABTE 3

MATÍ

- 9’00h CAMINADA POPULAR
(SORTIDA FUTURA SEU DE LA AAVV)

- CONCURS DE TRUITA DE PATATA
( JURAT AUTORITATS ) (FUTURA SEU)

- CONCURS DE PASTISSOS ADULT E INFANTIL
( JURAT AUTORITATS) (FUTURA SEU AAVV )

- 10’00h CAMPIONAT DE BOTIFARRA
( Bar Restaurante Galindo)

- 11’00h TIRADA DE BITLLES PER ADULT E
INFANTIL (PLAÇA TURÓ DE GARDENY)

INSCRIPCIÓ PREVIA ALS CONCURSOS.
BASES A LA WEB
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DISSABTE 3

TARDE-NIT

- 19’30h EL MÀGIC XEMA PRESENTA L’ESPECTACLE INFANTIL
DE CAIRE FAMILIAR " VIATGE A MAGICOLÁNDIA " , ON
CONVERTEIX ELS NENS EN MAGS I
ALS ADULTS EN NENS.
C/ CARDENAL CISNEROS

- 21’00h CONCERT DE L’ORQUESTRA SIMFÒNICA JULIÀ
CARBONELL (FUTURA SEU DE LA AAVV )
C/ CARDENAL CISNEROS

- 22’00h SOPAR A LA FRESCA (Bar Restaurante Galindo)
( Durant el sopar es vendrà tires de rifa)

- 23’00h ORQUESTRA EN DIRECTE I BALL A CÀRREC,

THE GOLDEN SAXO
( A la mitja part de l’orquestra es farà sorteig de la rifa)
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DIUMENGE 4

MATÍ

- 8’30h ESMORZAR POPULAR XOCOLATA AMB COCA DE
SUCRE (FUTURA SEU)
- 10’00 a 12’00h VISITA GUIADA
HISTÒRICA AL CASTELL TEMPLER DE
GARDENY.
“LA PODEROSA DE GARDENY” (Entrada gratuïta)
INSCRIPCIÓ PREVIA

AL 644 383 582

- 10’00 a 12’00h PARTITS DE FÚTBOL ADULT E
INFANTIL (CAMP DE FÚTBOL DE LA UE GARDENY)
-13’00h LLIURAMENT DE PREMIS DE
CONCURSOS I DE CAMPIONATS.
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Gran Passeig
de Ronda,55-57
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Festa Major 2021

Castanyada 2021

Manualitats
Nadal 2021

Caga tio 2021

Entrega de la Cistella de Nadal

Patge Real 2022

Carnaval Febrer 2022

#FemBarriFemTuróDeGardeny

Presidentes d’altres Associacions

Març 2022

Sant Jordi
Abril 2022

Presentació de la
Descomunal Zona 9
Reunió amb el Regidor
de Barri Abril 2022

Integrants de la zona 9

Reunió amb l’Alcalde. Juliol 2022
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WWW.BARRITURODEGARDENY.CAT

644 383 582
turodegardeny@gmail.com
Associació Veïnal Turó de Gardeny
Associació Veïnal Turó de Gardeny

