
EN AQUESTA   SETMANA CULTURAL HI HAN                                    

PARTICIPAT   I   COL·LABORAT : 

- AMPA  de l’Escola Manuel  Ortiz 

- Ajuntament de Juneda 

- Associació de Dones “Junieta” 

- Massa Coral el Cantaires  

- Grup de Diables : Els Rojos de Junda 

- Grup de Grallers  

- Jugadors de Bitlles de Juneda  

- Jugadors de Petanca  de Juneda  

- Castellers “Colla Jove dels Xiquets de Valls” 

- Pares i mares d’alumnes 

- Padrins, padrines, tiets i tietes d’alumnes 

Totes les actuacions  dels alumnes  (castells,  cançons,  balls , 

sardanes, cercavila,...)  que  es duran a terme a   les  places o 

espais del poble, són obertes a tota la gent   que hi   vulgui 

assistir.  

 

Podreu trobar tota la informació detallada de cada dia i els horaris de les 

diferents activitats de la Setmana Cultural  a la pàgina web de l’Escola :  

https://agora.xtec.cat/ceip-orca/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DIMARTS, DIA 9   – JORNADA  CASTELLERA  

DIMECRES, DIA 10  – JORNADA  MUSICAL  

DIVENDRES, DIA 12  –  JORNADA  SARDANISTA I FESTIVA   

 

 

 

DILLUNS, DIA 8 – JORNADA ARTÍSTICA I LÚDICA  

Matí – TREBALLS  LITERARIS I ARTÍSTICS  per  al Concurs                    

“Jocs Florals”.  Premi Escolar- 2019.                                                                              

TRADICIONS I  LLEGENDES  catalanes.                                                                          

Tarda  - JOCS TRADICIONALS CATALANS    (pati  de l’escola).                                     

(bitlles, petanca,  estirar corda, saltar a corda, arrenca cebes,                

el mocador, bales “ caniques”, espardenyeta....). 

 
 

Matí – TALLERS de  castellers ,  construcció de  figures humanes i 

falcons. 

Tarda  - DEMOSTRACIÓ  de castells, falcons i figures humanes.                

( Pista Parc Alegria).  

 

Matí –  CANÇONS  TRADICIONALS  CATALANES  ( Plaça dels 

Cantaires).  

Tarda  - BALLS TRADICIONALS CATALANS  ( Plaça Catalunya).  

 
 
 

DIOUS , DIA 11  –  JORNADA GASTRONÒMICA 

 

Matí – ELABORACIÓ de les   Mones de Pasqua,  Anem a plegar la 

Mona  i  Concurs de  Cassoles de Tros.                                        

Demostració de l’elaboració d’orelletes. ( pati de l’escola) .                                                                                           

Tarda - SORTIDA  “Anem a menjar la Mona “ (Plaça U d’Octubre).  

 

 
 

 

Matí –LLIURAMENT  premis dels Jocs Florals.                                      

BALLADA DE SARDANES ,  galop de fantasia   i  sardana de germanor   

(Pista Parc Alegria).                                                      

Tarda  - CERCAVILA DE FESTA MAJOR  : gegants, capgrossos  grallers i 

diables .  Foc,  música i  fi de festa  (des de l’Ajuntament  fins al 

poliesportiu de l’Escola). 

 

Durant TOTA LA SETMANA CULTURAL,   entre tots els alumnes de 

l’Escola  es pintarà UN GRAFIT relacionat amb les tradicions catalanes    

al  Carrer de la Sardana. 


