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La fotografia de la portada del programa és la 
guanyadora del concurs de la Festa Major 2022. 

Autora: Tere Maestro Puig. 

Aquest llibret contribueix a la millora del medi 
ambient. Elaborat amb paper 100% reciclat.
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Vilatanes i vilatans,

Ja la tenim aquí. Arriba la festa en majúscules, la més esperada i partici-
pativa de Guissona,  la nostra FESTA MAJOR. 

Al llarg d’aquests dos darrers anys les circumstàncies viscudes ens ha 
comportat establir tot un seguit de normes, restriccions i orientacions...

En aquesta Festa Major volem reivindicar i gaudir tot allò que té 
Guissona de positiu, posant èmfasi en la diversitat i pluralitat que ens 
defineix com a municipi obert, integrador i pròsper.

I la millor manera de fer-ho, és tenir present aquest decàleg. El decàleg 
de la nostra Festa Major:

1. No oblidis els orígens de la nostra Festa Major amb la patrona 
Verge del Claustre.

2. Combina cultura, tradició i oci.

3. No et quedis a casa tot esperant que passin les hores i es faci fosc.

4. El vermut de Festa Major, un moment per compartir.

5. Busca moments per trobar-te amb els amics i amigues.

6. Els àpats de Festa Major són el motiu perfecte per fer una 
trobada familiar. 

7. Cerca l’activitat que més t’encaixi.

8. No et descuidis el somriure a casa.

9. El ball i la xerinola sempre amb respecte, civisme i sentit comú.

10. Fes de la nostra festa Major un motiu d’orgull i comparteix-la.

Un agraïment a la comissió de la Festa Major, entitats i associacions que 
feu possible aquesta Gran Festa. Guissonenques,  Guissonencs  i veïnat 
de Guarda-si-venes... gaudim plegats de la festa!

Ens trobem als carrers.

BONA FESTA MAJOR!

Salutacıó 
de l’Alcalde

Jaume Ars
Alcalde de Guissona
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Aldeanas y aldeanos,

Ya la tenemos aquí. Llega la fiesta en mayúsculas, la 
más esperada y participativa de Guissona, nuestra 
FIESTA MAYOR.

A lo largo de estos dos últimos años, las circunstan-
cias vividas nos han supuesto establecer una serie de 
normas, restricciones y orientaciones...

En esta Fiesta Mayor queremos reivindicar y disfrutar 
todo lo que tiene Guissona de positivo, poniendo 
énfasis en la diversidad y pluralidad que nos define 
como municipio abierto, integrador y próspero.

Y la mejor forma de hacerlo, es tener presente este 
decálogo. El decálogo de nuestra Fiesta Mayor:

1. No olvides los orígenes de nuestra Fiesta 
Mayor con la patrona Virgen del Claustre.

2. Combina cultura, tradición y ocio.

3. No te quedes en casa en espera de que pasen 
las horas y oscurezca.

4. El vermut de Fiesta Mayor, un momento para 
compartir.

5. Busca momentos para encontrarte con amigos 
y amigas.

6. Las comidas de Fiesta Mayor son el motivo per-
fecto para realizar un encuentro familiar.

7. Busca la actividad que más te encaje.

8. No te olvides la sonrisa en casa.

9. El baile y el alborozo siempre con respeto, ci-
vismo y sentido común.

10. Haz de nuestra fiesta Mayor un motivo de or-
gullo y compártela.

Un agradecimiento a la comisión de la Fiesta Mayor, 
entidades y asociaciones que hacen posible esta 
Gran Fiesta. Guissonenques, Guissonencs y vecin-
dario de Guarda-si-venes... ¡disfrutemos juntos de la 
fiesta!

Nos encontramos en las calles.

¡BUENA FIESTA MAYOR!

Villageois et villageoises,

Nous l’avons déjà ici. La fête en majuscules est là, la 
plus attendue et la plus participative de Guissona, 
notre MAJOR PARTY.

Au cours de ces deux dernières années, les circons-
tances vécues nous ont amenés à établir une série 
de règles, de restrictions et de consignes...

Dans cette Festa Major, nous voulons revendiquer 
et profiter de tout ce qui est positif à propos de 
Guissona, en mettant l’accent sur la diversité et la 
pluralité qui nous définissent comme une municipali-
té ouverte, inclusive et prospère.

Et la meilleure façon de le faire est de garder ce 
décalogue à l’esprit. Le Décalogue de notre Festa 
Major :

1. N’oubliez pas les origines de notre Festa Major 
avec la Vierge du Cloître.

2. Il allie culture, tradition et loisirs.

3. Ne restez pas chez vous à attendre que les heu-
res passent et qu’il fasse noir.

4. Vermouth Festa Major, un moment à partager.

5. Cherchez des moments pour rencontrer des 
amis.

6. Les repas Festa Major sont la raison parfaite 
pour une réunion de famille.

7. Trouvez l’activité qui vous convient le mieux.

8. Ne négligez pas votre sourire à la maison.

9. Danser et danser toujours avec respect, civilité 
et bon sens.

10. Faites de notre Festa Major une source de fier-
té et partagez-la.

Un merci à la commission Festa Major, aux entités 
et associations qui rendent possible cette Grande 
Festa. Guissonenques, Guissonencs et le quartier de 
Guarda-si-venes... profitons de la fête ensemble !

Nous nous rencontrons dans les rues.

BONNE GRANDE FÊTE !



Мили съграждани 

Вече е тук, най чаканото и активно парти на Гисона

През последните две години обстоятелствата ни 
накараха да установим редица правила, ограничения и 
насоки...

На този празник искаме да претендираме и да се насладим 
на всичко, което е положително за Гисона, подчертавайки 
многообразието и плурализма, които ни определят като 
отворена, приобщаваща и просперираща община.

И най-добрият начин да го направите е да имате предвид 
този декалог. Декалогът на нашия празник:

1. Не забравяйте произхода на нашия Festa Major с 
Девата от манастира.

2. Съчетава култура, традиция и свободно време.

3. Не стойте вкъщи и чакайте да минат часовете и да 
се стъмни.

4. Вермут, момент за споделяне.

5. Търсете моменти за среща с приятели.

6. Основните ястия на праэника са идеалната 
причина за семейно събиране.

7. Намерете дейността, която ви подхожда най-добре.

8. Не пренебрегвайте усмивката си у дома.

9. Танцувайте винаги с уважение, вежливост и здрав 
разум.

10. Направете нашия празник източник на гордост и го 
споделете.

Благодаря на комисията, организациите и асоциациите, 
които направиха този Велик фестивал възможен. 
Гисончини и гисончинки и квартал  Гуарда си венес нека 
се насладим на купона заедно!

Ще се видим по улиците на Гисона.

ВЕСИЛ ПРАЗНИК

Dragi săteni,

O avem aici! Ajunge PETRECEREA cea mai așteptată 
și participativă din Guissona, PETRECEREA SATULUI 
(FESTA MAJOR)

Pe parcursul acestor ultimi doi ani, circumstanțele 
trăite ne-au determinat să stabilim o serie de reguli, 
restricții și linii directoare...

La Petrecere Satului vrem să revendicăm și să ne 
bucurăm de tot ceea ce are Guissona pozitiv, subli-
niind diversitatea și pluralitatea care ne definește ca 
un municipiu deschis, integrator și prosper.

Și cel mai bun mod de a o face este ținând cont de 
acest decalog. Decalogul petrecerii satului:

1. Nu uita de originile petrecerii cu patroana 
Verge del Claustre.

2. Combină cultura, tradiția și petrecerea timpului 
liber.

3. Nu sta acasă așteptând să treacă orele și să se 
întunece.

4. Aperitivul de Petrecerea Satului (vermut), un 
moment de împărtășit.

5. Caută momente sa te întâlnești cu prietenii.

6. Mesele cu ocazia petrecerii satului sunt motivul 
perfect pentru o intânire a familiei.

7. Găsește activitatea care ți se potrivește cel 
mai bine.

8. Nu uita zâmbetul acasă.

9. Dansul și petrecerea întotdeauna cu respect, 
civilizație și bun simț.

10. Faceți din Petrecerea Orașului nostru un motiv 
de mândrie și împărtășiți-o.

Mulțumim comisiei a petrecerii orașului, entităților și 
asociațiilor care fac posibil acesta Mare Petrecere. 
Locuitori din Guissona si vecini din Guarda-si-venes... 
să ne bucurăm împreună de petrecere!

Ne întâlnim pe străzi.

PETRECERE FRUMOASĂ!
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Селяни і селяни,

Зовсім скоро.Найбільша Вечірка вже тут, найочікуваніша 
та найактивніша в Guissona, наша FESTA MAJOR.

Протягом останніх двох років обставини, що виникли, 
змусили нас встановити низку правил, обмежень і вказівок...

На цьому фестивалі Festa Major ми хочемо 
насолоджуватися всім позитивним у Guissona 
підкреслюючи різноманітність і множинність, які 
визначають нас як відкритий, інклюзивний і процвітаючий 
муніципалітет.

І найкращий спосіб зробити це – пам’ятати ці правила. 
ПРАВИЛА нашого Festa Major:

1. Не забувайте про походження нашого Festa Major з 
Verge de la Claustre

2. Він поєднує культуру, традиції та відпочинок.

3. Не сидіть вдома, чекаючи, поки пройдуть години і 
стемніє.

4. Вермут Festa Major, момент, щоб поділитися.

5. Шукайте моменти для зустрічі з друзями.

6. Зустрічі за столом  ідеальний привід для сімейних 
зборів.

7. Знайдіть діяльність, яка вам найбільше підходить.

8. Не нехтуйте своєю усмішкою вдома.

9. Tанцювати, гуляти i святкувати завжди з повагою, 
ввічливістю та здоровим глуздом.

10. Зробіть наш Festa Major джерелом гордості та 
поділіться ним.

Дякую комісії Festa Major, організаціям і асоціаціям, які 
зробили цей Великий фестиваль можливим. Гіссоненкес, 
Гіссоненкс і околиці Гуарда-сі-Венес... давайте 
насолоджуватися вечіркою разом!

Зустрічаємося на вулицях.

Проведіть це свято весело!

 ايتها المواطنات، أيها المواطنون لبلدية كيزونا نحن هنا من أجل
اإلحتفال بالمهرجان الكبير

.و الذي يعتبر من أكبر المهرجانات مشاركة في بلدية كيزونا 

 على مدار العامين الماضيين، دفعتنا الظروف التي مررنا بها إلى 
...وضع سلسلة من القواعد و القيود و التوجيهات

 في هذا اإلحتفال بالمهرجان لهاته السنة نطلب من الجميع اإلستمتاع بكل
 ما هو إيجابي بخصوص كيزونا ، مع التركيز على التنوع و التعددية

 .التي تعرفنا على أننا بلدية منفتحة، شاملة و مزدهرة

 وأفضل طريقة للقيام بذلك هي أخد بعين اإلعتبار الوصايا العشر
:للمهرجان

VERGE DEL CLAUSTRE التنسواأصول المهرجان  
مع القدسية الراعية

 الجمع بين الثقافة و التقاليد والترفيه

ال تمكثوا في المنزل منتظرين مرور الساعات لحلول الليل

بيرموط المهرجان هو لحضة لتشارك

 ابحثوا عن لقاء األصدقاء و الصديقات

وجبات المهرجان هي السبب المثالي لعقد لقاء عائلي

 ابحثوا عن األنشطة التي تناسبكم

 ال تهملوا ابتسامتكم في المنزل

 الرقص  دائما باحترام مع حس سليم

إجعل هذا المهرجان مصدر فخر و شاركه

 كل الشكر للجنة المهرجان وهيئات المجتمع المدني التي جعلت من هذا
 .المهرجان عيدا كبيرا ممكنا

GUISSONENQUES

GUISSONENCS , GUARDA -SI- VENES 

لنستمتع بالحفل معا و نلتقي في الشوارع!!
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Divendres, 2 de setembre 

19.30h — Museu de Guissona
Presentació de la nova exposició temporal del Museu de 
Guissona
RESIDUS. L’EMPREMTA HUMANA. Mostra comissariada conjuntament 
pel Museu de Guissona i l’àrea de residus del Consell Comarcal de la 
Segarra. L’exposició centra l’interès en el medi ambient i la gestió dels 
recursos naturals i de les deixalles a l’antiguitat i ara.

Dimecres, 7 de setembre

19.30h — Pl. Bisbe Benlloch
Repic de campanes i cercavila de gegants i capgrossos
Tradicional repic de campanes que donarà pas a l’inici de la festa amb 
la cercavila de gegants i capgrossos que ofereix la Colla Gegantera de 
Guissona acompanyada del grup de gralles i tabals dels Margeners de 
Guissona.
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20.30h — Pl. Bisbe Benlloh
Pregó de Festa Major
Un pregó d’obertura de festa major amb el pregoner/a de l’any, persona 
escollida d’entre les propostes rebudes per mitjà de les xarxes socials i 
de la bústia habilitada durant els mesos previs a l’Ajuntament. Preparat 
amb molta il·lusió!

21.00h — Pl. Mil·lenari
Mos-toc de Festa Major
Els bars i restaurants de Guissona s’uneixen per oferir-nos un mos-toc 
conjunt en un format festiu: tapes, vins, cerveses i productes de proximi-
tat que podreu assaborir en un mateix espai. Programes a part.

23.00h — Pl. Mil·lenari
Nit de festa amb Her Majesty i el Dj JMSanchez
Her Majesty ens farà ballar i gaudir amb un ampli repertori que recull els te-
mes més icònics i emblemàtics del rock anglès, espanyol i català dels anys 
50 als 90. Seguidament, el Dj JMSanchez allargarà la festa amb cançons de 
totes les èpoques.
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Dijous, 8 de setembre

11.00h a 14.00h — Urb. Fonteta (Camp de futbol)
Jocs d’aigua i festa de l’escuma amb el Burro dels Jocs
Espai refrescant amb jocs d’aigua per a totes les edats per jugar i fer la 
guerra d’aigua mes divertida amb jocs de punteria, bombolles de sabó 
gegants, un túnel de rentat i altres espais. I prepara’t per a una bona 
remullada final amb la festa de l’escuma!

12.00h — Església de Santa Maria
Missa Major en honor a la patrona Verge del Claustre
Solemne eucaristia cantada pel cor parroquial i pel cor de la comunitat 
d’Ucraïna, i concelebrada pels sacerdots de Guissona i comarca. Ofrena 
floral a la Mare de Déu del Claustre amb el cant dels goigs. Es retrans-
metrà en directe pel canal de Youtube de la Parròquia.

13.00h — Pl. Bisbe Benlloch
Sardanes amb Vents de Riella
La Cobla Vents de Riella va néixer l’any 2010, fruit de la fusió entre la 
Cobla Riella i la Cobla 4 Vents d’Agramunt. Des de sempre l’agrupació 
s’ha caracteritzat pel gran esperit jove i un ampli repertori amb les sar-
danes més balladores.
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18.00h — Parc Fluvià
Enginys Eko.Poètiks de la companyia Katakrak
És una instal·lació interactiva per a tots els públics. Cada artilugi ens 
planteja un repte, un espai atemporal, una mirada creativa als objectes 
i a l’entorn quotidians. Cada artilugi és únic i autònom i tots junts creen 
un espai original, lúdic i participatiu. Planteja diversos reptes a les habi-
litats dels participants. I s’hi llegeix, també, una reflexió poètica.
Amb la col·laboració de: Consell Comarcal, Ecoembes i Ecovidrio. En el 
marc dels actes de celebració dels 20 anys de la implantació de la re-
collida selectiva porta a porta a la Segarra.

19.00h — Pavelló 1 d’Octubre
Concert i ball amb La Chatta Orquestra
La Chatta Orquestra és una composició de vuit músics que va ser fun-
dada al març de 2001. Des de llavors s’ha obert camí essent important 
la seva presència en festes majors i sales de ball. El concert compta 
amb amb un repertori molt variat entre Sarsuela, Òpera, Musical i cançó 
catalana. La Chatta Orquestra és un toc d’elegància, diversió i professi-
onalitat en qualsevol tipus de festa!
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Divendres, 9 de setembre

17.30h — Plaça Major
Escape Room “Desactiva la bomba”, a càrrec d’Artic Games
S’ha trobat una bomba a la Plaça Major! Podràs desactivar-la a temps? 
Desxifra els enigmes, resol les proves i sigues hàbil amb les pistes per 
resoldre el misteri a temps. El futur de Guissona està a les teves mans. 
Inscripcions prèvies per grups. Programes a part.

19.00h — Sala d’actes de l’Ajuntament
Inauguració de l’exposició “Quan s’enduen el país: l’espoli 
franquista als ateneus de Catalunya”
Xerrada a càrrec de Jaume Pieres, portaveu de la comissió pel retorn 
dels béns espoliats pel franquisme i President del Centre Democràtic i 
Progressista de Caldes de Montbui. L’exposició estarà instal·lada fins al 
24 de setembre. Es podrà visitar els dies 11, 17, 18 i 24, de les 11 a les 14h 
a la sala teatre del centre catòlic .
Idea i realització: Federació d’Ateneus de Catalunya i el magazín “La 
Mira” en col·laboració amb el Memorial Democràtic.
Organitza: Ateneu de Guissona i Centre Catòlic.
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20.00h — Pavelló 1 d’Octubre
Desfilada de moda de l’Associació de botigues i comerços
L’Associació de botigues i comerços de Guissona recupera la passarel·la 
de moda amb les últimes tendències en roba, perruqueria, estètica i 
complements! Amb sortejos i moltes sorpreses! Servei de bar amb entre-
pans i begudes. Entrada 2€, mitja hora abans a guixeta. Programa a part.

22.00h — Portal de l’Àngel
Correbars de Festa Major
Recorregut musical amb Follia Band, pels bars i restaurants de la vila. 
Inscripcions i programes a part.
Organitza: Kuartos ‘97.

24.00h — Pl. Mil·lenari
Concert amb El Pony Pisador i versions amb A Kontrakorrent
El Pony Pisador, s’apropa a les músiques tradicionals d’arreu del món 
amb un estil viu i desenfadat. El grup es caracteritza pel sentit de 
l’humor que desprenen tant les seves cançons com els directes, tot un 
espectacle imprevisible.
Seguidament, A Kontrakorrent versionarà grups com la Gossa Sorda, 
Obrint Pas, Auxili, Itaca Band, Boikot, Ska-p, La Raiz, Skalariak, La Polla 
Records, Barricada, La Pegatina etc. Oferint així, un directe explosiu i 
enèrgic per fer ballar a tothom.
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20.00h — Pavelló 1 d’Octubre
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Dissabte, 10 de setembre

11.30h — Pl. Major,
Sortida Rambla Segadors, 57 (Fundació BonÀrea Residència)
Trobada gegantera
La família gegant de Guissona passejarà de nou per la vila acompanyada 
per figures vingudes d’altres indrets de Catalunya. En aquesta edició es 
comptarà amb la presència de la Colla Gegantera i Grallera de Balaguer, 
l’Associació gegantera de Peramola, la Colla Gegantera de Torà, els 
Geganters i Grallers de Cervera i la Colla Gegantera i Grallera de Verdú.
El recorregut finalitzarà amb els balls lluïment dels diversos grups a la 
plaça Major.
Recorregut: Sortida davant de la Fundació Agropecuària – Rbla. dels 
Segadors – av. Generalitat de Catalunya – av. 11 de Setembre – c. Raval 
Traspalau – c. Raval Bisbal – c. Bisbal – c. Botigues – pl. Major.

13.30h — Pl. Bisbe Benlloch
Vermut musical
Vine a fer el tradicional vermut, nosaltres posem la música!
Coorganitzat amb Kuartos ‘97.
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17.00h — Centre vila
Una festa per a tothom
Totes les cultures que configurem la realitat de Guissona ens trobem 
per compartir degustacions de menjar, jocs, artesania, música i folklore 
típic del nostre país d’origen.

9h a 14h — Camp de Futbol
Torneig de futbol intercultural

19.00h a 24.00h — Centre vila
Tallers interculturals
Jocs tradicionals d’arreu del món
Mercat d’artesania del món
Espai de degustació
Espai de música

20.30h — Plaça Bisbe Benlloch
Desfilada de vestits tradicionals
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18.00h — Pl. Major
Actuació de Festa Major dels Margeners de Guissona
Tarda castellera amb la participació dels castellers de Cerdanyola, els 
castellers de Barcelona i els castellers de Lleida.

24.00h — Pl. Mil·lenari
Concert amb Koers i versions amb Mala Vida
Koers en llengua africana vol dir ritme, i és que no es queden curts. 
Groove, New Wave, Dub, Pop i Rock es mesclen amb la seva essència 
reggae de més d’arrel. Un combo de 10 components d’una gran qualitat 
fa vibrar i emocionar a un públic fidel que ja omple pavellons per a gau-
dir-los i que canta al uníson tots els seus temes.

Seguidament, Mala Vida és un Show interactiu amb uns públics experi-
mentats en bandes de versions des de fa anys. El seu repertori es basa 
en el pop-rock espanyol dels 80 fins al més actual.
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Diumenge, 11 de setembre

12.00h — Pl. Francesc Macià
Actes de diada. Lectura del Manifest
La diada de Catalunya es celebrarà amb la lectura del manifest a 
càrrec de regidors i regidores de l’Ajuntament, amb la col·laboració 
d’Omnium Cultural, l’acompanyament musical de la Coral Doll de Veus 
i un pilar a càrrec dels Margeners de Guissona.

13.00h — Pl. Bisbe Benlloch
Música tradicional amb Ribatònics
Ribatònics és un grup de música tradicional formada per gent de l’Alta 
Ribagorça catalana i aragonesa; es va formar l’any 2012 a partir dels 
alumnes d’acordió diatònic de l’Escola Municipal de Música del Pont 
de Suert. Aquest és l’origen del seu nom, “Ribatònics”: Ribagorça & 
Diatònics.

17.00h — Camp de futbol
Partit de futbol del F.C. Guissona – F.C. Térmens
La unió esportiva Guissona organitza aquest partit de futbol de Festa 
Major.
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18.00h — Pl. Major
Circ infantil amb Antipasti
Arribats directament de Napoli, dos cuiners molt especials: el xef 
Marcelo Mascarpone i el seu ajudant Pepino, cuinaran pizzes, pasta, 
faran malabars amb verdures, rebots amb tomàquets, curses amb ves-
pa, música amb les olles, màgia amb el foc… La seva cuina és tot un 
espectacle!

20.00h — Pl. Bisbe Benlloch
Espectacle “Homes” amb Mayte Carreras
L’actriu de Mataró, Mayte Carreras, amb l’excusa de que s’espatlla la 
rentadora, es disposa a netejar els seus draps bruts públicament. Un 
espectacle amb diferents personatges femenins, on el toc d’humor, de-
núncia i sensibilització és el element comú de tota l’obra.
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Informacıó

Tots els actes organitzats per l’Ajuntament són gratuïts. Per tal 
d’assistir-hi es prescindeix de reserva prèvia d’entrades.

Es recomana l’ús de la mascareta en els actes més multitudinaris.

A tots els espais hi haurà serveis WC (Pl. Mil·lenari i Pl. Bisbe 
Benlloch).

Fem crida a tota la població perquè engalani el balcó amb la 
senyera. Podeu venir a buscar el vostre retall a l’Ajuntament de 
dilluns a divendres de 9.00h a 14.00h.

En cas de previsió de pluja, els actes es traslladaran al pavelló 
1 d’Octubre (s’informarà a través de les xarxes socials de l’Ajun-
tament de Guissona i de l’aplicació Whatsapp).

L’organització de la Festa Major pot variar la programació per 
motius de força major.

Per qualsevol emergència podeu trucar a:
Emergències: 112
Guàrdies municipals de Guissona: 618 30 42 42
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A tots els actes nocturns hi hau-
rà un punt lila amb l’objectiu 
d’informar, sensibilitzar, prevenir 
i atendre actituds masclistes i 
comportaments sexistes que es 
puguin produir en cada espai. 
Adona-te’n. #igualtatguissona 
#sembremrespecte
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col·labora:

DIES: 29, 30, 31 D'AGOST - 1, 2, 5, 6 DE SETEMBRE
HORARI: De 10.30 a 12.30h
LLOC: Sala Auditori - Fassina

INSCRIPCIÓ GRATUÏTA I PLACES LIMITADES
www.guissona.cat
Places limitades!

A ESCENA
TALLER DE PÍNDOLES DE TEATRE
PER A JOVES de 12 a 16 anys

L'activitat té format de taller d'introducció al teatre. Els i les joves que
hi participin seran protagonistes d'una part del pregó de la Festa
Major, per tant, han de tenir disponiblitat la tarda del 7 de setembre

engorila't a

L'SKATE PARK!
5,6 i 7 de setembre de 2022
de 18 a 20h
Skate Park de Guissona

Si tens entre 6 i 14 anys...

*Cal venir acompanyats i
acompanyades amb una

persona adulta.
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Celebracions litúrgiques
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Celebracions litúrgiques



Celebracions 
litúrgiques

Del 30 d’agost al 7 de setembre

19.15h 
Novena a la Mare de Déu del Claustre
Novena, Vespres i Eucaristia a la capella del Claustre.

Dimecres, 7 de setembre

20.00h
Final de la Novena, Vespres i Eucaristia a la capella del Claustre.
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Dijous, 8 de setembre

9:00h
Solemnitat de la Mare de Déu del Claustre
Eucaristia a la Capella del Claustre.

12:00h
Cant dels goigs i besamans a la Verge del Claustre
Serà cantada pel cor parroquial i pel cor de la comunitat d’Ucraïna. Serà 
transmesa pel canal Youtube de la Parròquia.

Divendres, 9 de setembre

11:00h
Eucaristia en honor de sant Plàcid, copatró de la Parròquia.

Diumenge, 11 de setembre 

12:00h
Eucaristia i record de tots els fidels difunts de l’any.
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Concurs de
fotografıa

CONSULTA LES BASES
A

WWW.GUISSONA.CAT

CONcURS
DE FOTOGRAFIA
FESTA MAJOR 2022

4T CONCURS
D'INSTAGRAM

Fes fotografies de la Festa Major de Guissona,
del 7 a l'11 de setembre de 2022.

Penja i etiqueta les fotos amb #fmguissona2022
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Coŀ laboracıons



C. Font, 23.
25210 Guissona (Lleida)
Tel. 973 18 75 10



OBERTA LA MATRÍCULA ELS DIES:
De l’1 al 9 de setembre
de 17 h a 19.30 h
a l’Escola Municipal de Música

S’imparteixen les seüents matèries:
• Piano • Guitarra • Flauta travessera • Saxo
• Violoncel • Violí • Percussió • Clarinet
• Llenguatge Musical Infantil/Adult
• Cant Coral Infantil/Adult
• Conjunt Instrumental • Orquestra
• Informàtica musical

Instruments de música moderna:
• Guitarra elèctrica • Bateria • Saxo
• Baix elèctric • Combo • Grup de percussió

Instruments de música tradicional:
• Gralla • Tabal • Acordió

Per a més informació:
Escola Municipal de Música

Plaça Vell-plà, 1 • Telf. 973 55 13 37 Guissona

Curs 2022-2023

Inici classes 12 setembre
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CASAL JOVE
L'ESCORXADOR
Espai en creació, obert i per atendre la diversitat i les
necessitats dels diferents moments vitals dels joves.

602 224 080

joventut@guissona.cat

casaljoveguissona
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Av. de la Generalitat, 32
25210 - Guissona
Tel.  660 618 849



PADULLÉS

ASSESSORIA JURÍDICA
 EMPRESARIAL  •  FISCAL
LABORAL  •  COMPTABLE

CORREDURIA D’ASSEGURANCES
AGÈNCIA DE LA PROPIETAT 

IMMOBILIÀRIA

Av. 11 Setembre, 29  –  25210 GUISSONA (Lleida)
Tel. 973 55 00 13  –  Fax 973 55 09 25

www.padulles.net    E-mail: padulles@padulles.net

ASSESSORS  ASSOCIATS





Voith Paper Fabrics
Fabricants de teixits tècnics 
per a la indústria del paper, 

cartró i cel·lulosa

C/ Tapioles, 19
Tel. 973 55 01 46 
Guissona ( Lleida )
www.voith.com

Us desitgem bona Festa Major!



SOC D
eL

FaUS
La comunitat

 educativa de l’Escola 
Ramon Faus i Esteve

us desitja:

Bona Festa Major!
afaramonfausiesteve



ROBA ÍNTIMA DONA - HOME
i per núvies, roba bany, pijames

Fes un regal per algú estimat o per

a tu mateixa. Vine i gaudeix!

Bisbal, 11
GUISSONA
628 671 498

Horari: de 10 a 13.30
            i de 17 a 20.30

Compromesos amb les persones
i el territori, fem costat a la vida

social i cultural de Guissona

“Cridats a ser comunitat”

Associació  de Dones 
de Guissona

NÈVIA

BONA FESTA MAJOR!

Cursos de català, de pachtwork, de pintura
de punta de coixí, de cuina... excursions...

6 6 0 2 1 9 3 2 4  -  n e v i a 2 5 2 1 0 @ g m a i l . c o m

Si vols gaudir de la natura...

CENTRE
EXCURSIONISTA
GUISSONENC!

Fes-te soci del 

BONA FESTA MAJOR!

635 987 419 - ceguissonenc@yahoo.es



Consell d'infants i
adolescents de Guissona

Un òrgan de participació per a nois i noies de 10 a 14 anys.

Guissona,
la construïm entre totes i tots!

Aquest curs passat els membres del Consell d'Infants i
Adolescents de Guissona van treballar el ciberassetjament

amb l'objectiu de conscienciar sobre aquest tipus de
maltractament a tots els joves del municipi.

Av. Cervera, 11
Mòbil 687 847 502

25210 GUISSONA (Lleida)
jordimasreigslu@yahoo.es

JORDI MAS
Un món immobiliari al seu abast

Propera promoció
Pisos d’obra nova a Guissona
Pisos de segona mà
Cases de poble
Apartaments de platja, muntanya
Locals
Terrenys urbans i industrials
Disposem d’immobles a Barcelona

C/ Lleida, 22 baixos GUISSONA
Tel./fax 973 552 108
Mòbil 637 437 485

Finques Ollé us desitja una

Bona Festa Major





CONSTRUCCIONS AMB FUSTA

CASTELLS S.L.

Lloguer de taules, cadires i “Tablados”

Av. Verge del Claustre, 36
Tel. 973 55 14 11 - Part. 973 55 03 06

Mòb. 609 48 86 29
25210 GUISSONA (Lleida)



35 anys
al teu costat

CONSTRUCCIONS I REFORMES

J.R. SANCHEZ

Raval Sant Pere, 6
Tels. 973 55 04 41

676 58 74 16
609 07 49 72

25210 GUISSONA
jrsanchezcons@gmail.com

E S T U D I  J U R Í D I C
BARNOLA - QUEROL

Jordi Barnola Sarri
Jordi Querol Foix
ADVOCATS

Av. Generalitat, 62 baixos  25210 Guissona Lleida
Tel. 973 55 14 56 - Fax 973 55 14 72

estjuri@cag.es
jordi.querol@advocatslleida.org



FUNERÀRIA DE GUISSONA
I COMARCA

Servei permanent 24H
tel. 620 90 50 20 - 973 39 08 62

Representant MIQUEL CASTELLS
c/ Verge del Claustre, 36  Tels. 973 55 03 06

GUISSONA

Servei de sala de vetlla, trasllats, incineracions,
serveis per a totes les companyies
d’assegurances i particulars, etc...

Des de 1969
Més de 50 anys al seu servei



C/ Bisbal, 33 - GUISSONA
973 550 124 - 636 93 25 31

Aquest any hem incorporat a les classes

IDIOMES REPASSOS
• Anglès
• Francès
• Alemany

• KET
• PET
• CAE (Advanced) C1
• Proficiency C2

• Anglès
• Matemàtiques
• Francès
• Català
• Castellà
• Física
• ...

– Primària
– ESO
– Batxillerat
– Mòduls
– ...

— Nens a partir de 3 anys
— Joves i Adults

◊ Preparació d’Exàmens 
Oficials Cambridge

◊ Exàmens Oficials EOI



G U I S S O N A

Per a més informació:

tel. i Whatsapp
616 128 801

C/ Bonaigua, 14
Guissona

CLASSES INFANTILS I ADULTS
GRUPS REDUÏTS i PER NIVELLS
EQUIPS FEDERATS A LES COMPETICIONS
INFANTILS I ADULTS DE LA FEDERACIÓ
CATALANA DE PÀDEL

INICI CLASSES
Curs 22/23:

15 de setembre

3 PISTES PADEL INDOOR
REGLAMENTÀRIES

PADEL TOUR



PADEL INDOOR GUISSONA   
PADEL INFOOR  TÀRREGA

Tots els clients ed+/cesg són socis gatuïtament
del Padel Indoor Guissona i del  Padel Indoor

Tàrrega

6 sales de classe, pati exterior amb box i més de 50 
activitats dirigides setmanals.

Obert de dilluns a divendres de 07,00h a 22,00h.
dissabtes de 08,00h a 15,00h.

edmontseesteve@gmail.com Telf: 973 552238     whatsapp:  619 644850

MCB

MATRÍCULA OBERTA CURS 2022-2023
De l’1 al 14 de setembre. Places limitades

(per rigorós ordre d’inscripció)

BALLET
DANSA CONTEMPORÀNEA

DANSA URBANA

PREPARACIÓ PER A LA PROVA D’ACCÉS AL 
CONSERVATORI PROFESSIONAL I SUPERIOR DE 
DANSA (INSTITUT DEL TEATRE DE BARCELONA)

PREPARACIÓ PELS EXÀMENS DE LA
ROYAL ACADEMY OF DANCE



des del 1934

al teu servei

Farmàcia
Pujol

Horari Comercial:

Ens trobaràs al centre de la vila:  C. Fluvià, 16 GUISSONA

Encàrrecs, consultes, guàrdies: 696 853 103    ☎ 973 55 06 66

farmaciapujol@gmail.com https://www.farmaciapujol.es

@farmaciapujolbalcellsSegueix-nos a:

Dilluns a Divendres:  Matins 9-14h - Tardes 16-21h
Dissabte:  Matí  9-13:30h - Tarda 16:30-20:30h
Diumenge de guàrdia:  Matí 11:30-13:30h

Encàrrecs, consultes, guàrdies: 696 853 103    

farmaciapujol@gmail.com https://www.farmaciapujol.es

@farmaciapujolbalcellsSegueix-nos a:

Dissabte:  Matí  9-13:30h - Tarda 16:30-20:30h
Diumenge de guàrdia:  Matí 11:30-13:30h

Encàrrecs, consultes, guàrdies: 696 853 103    

Diumenge de guàrdia:  Matí 11:30-13:30h

Encàrrecs, consultes, guàrdies: 696 853 103    Encàrrecs, consultes, guàrdies: 696 853 103    



BONA FESTA
MAJOR!

Us desitgem que passeu

BONA FESTA
Us desitgem que passeu

BONA FESTA
MAJOR!
BONA FESTA

C/ Fluvià, 20 - Guissona  
e- mail: guissona@gris-expres.com · Tel.: 873.45.02.08
C/ Carrasco i Formiguera, 1 - Tàrrega 
e-mail: tarrega@gris-expres.com · Tel.: 973.31.24.05



Perruqueria Home i Dona
Anàlisi capil·lar

C/ Madrid, 6
25210 Guissona

(Lleida) Catalunya

✆ 973 551 189

• Fiscal • Laboral • Assegurances • Estrangeria

• Administració comunitats

• Serveis immobiliaris (Compra-venda i lloguer)

ASSESSORIA/FINQUES 
TOMÀS

Raval Coma, 39     25210 Guissona
Tel. 973 550 041 Fax. 973 550 493
E-mail: josep@assessoriatomas.com





Cal Santa
Plaça Major, 6

973 552 578  Guissona

Us desitgem
bona

Festa Major

us desitja
una bona

Festa Major

Tallers
Albert

Miralles



T'AJUDEM A VOLAR

TAN ALT COM VULGUIS

Avda. 11 de setembre, 15 - Guissona | 636 78 43 58 - 973 552 311

Grups redu ïts - Infant i l - Pr imàr ia - ESO

CURS 22-23
MATRÍCULA GRATUÏTA

Logopèdia

Reforç escolar

Lectoescr iptura

Bona
Festa Major!

Carrer Bonaigua, núm 17

25210 Guissona (Lleida)

Tel./Fax:  973 550 278

FUSTERIA METÀL·LICA

ACER INOXIDABLE

INDUSTRIAL I DECORATIU



Us desitgemUs desitgem
una bona festa majoruna bona festa major



Pa artesà  · Plats casolans  · Servei de càtering

Bona Festa Major

Cafeteria
Cal Carlos
de la Remei
Esmorzars, dinars,
cafès i celebracions

Els nostres pans i pastes fetes a diari, garanteixen la bona qualitat dels ostres productes, barres i pans rodons, sense sal i integrals, croissants, 
pizz
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forncarlos
carrer de l’om, 4

tel. 973 550 307

guissona (lleida)

 

 
Polígon Ind. Fontandó, Parc. 5 , naus 3 i 4
25250 BELLPUIG  (Lleida) 

Tefl. 973322251 - 610280843  -  
mail : tecnoregs@tecnoregs.com

 

JARDINERIA INTEGRAL I PAISATGISME 

INSTAL∙LACIONS DE REG 

PLANTACIÓ D’ARBRAT 

SEMBRA GESPA NATURAL 

PODA D’ARBRAT  

TRACTAMENTS FITOSANITARI 

SUBMINISTRAMENT I INSTAL∙LADORS  

DE GESPA ARTIFICIAL 

 

  
  
  
   

   

 
 



Motos Villaró
Reparació - Venda

Motos, bicicletes, motoserres, 
motobombes, generadors, 

maquinaria de jardí, micro-cotxes...             
Obert de Dilluns a Divendres 

de 9:00 a 13:30 i de 15:00 a 20:00
i Dissabte de 9:00 a 13:00

973 55 15 20 - 636 93 33 33

Estem a l’Avinguda Ponts, 10
Local-2 de Guissona

Ctra. de Ponts, s/n
Tel.: 659 264 332

e-mail: ramonpampalona2015@gmail.com
25748 CABANABONA (Lleida)

TONI PAMPALONA S.L.
CONSTRUCCIONS



Ctra. de Tàrrega, 20 · Tel. 973 55 02 25
25210 GUISSONA (Lleida)

administració@ibarnola.com

neteja
de tapisseries

Serveis i Neteges
Segarra

Serveis i Neteges
Segarra

tel. 973 55 25 02 - 618 728 859
Av. Ponts, 1 - St. Romà, 2 - 25210 GUISSONA

• Assistència domiciliària per a avis i/o malalts.
• Neteges en general.
• Cuines, finestres, vidres...
• Pisos, cases, locals comercials,
  segones residències...
• Comunitats de veïns, pàrquings...
• Neteja d’obra nova.

• Servei de planxa.
(recollida i/o entrega a domicili opcional).

• Servei de bugaderia.
• Servei de tintoreria.

• Neteges de tapisseries:
• Neteges ecològiques d’entapissats
  amb vapor.
• Cadires, sofàs, interior de vehicles...



MARBRES
RIBERA

• PEDRES   
• MARBRES
• GRANITS
• DEKTON
• NEOLITH
• ART FUNERARI

www.marbresribera.com

C/ dels Llacs, s/n

Tel. i Fax 973 55 04 81

25210 GUISSONA (Lleida)

C/. dels Llacs, s/n
25210 GUISSONA (Lleida)

e-mail: adm@jmmas.e.telefonica.net

COMPRA I VENDA DE VEHICLES

TEL.    973 55 00 87
FAX   973 55 00 81
MÒBIL 659 73 71 59

JOSEP M. MAS i MORERA  S.L.

C/ FLUVIÀ, 27 GUISSONA
hola@lobradortallerdeceramica.com
www.lobradortallerdeceramica.com

B O N A  F E S T A  M A J O R !

CERÀMICA ORIGINAL
CURSOS I TALLERS PER A PETITS I GRANS



Companyia de teatre local

Els 4 Gats
de Guissona

Representacions,
Pastorets locals,

Bolos

els4gatsteatre@gmail.com



C. Seminari,10, 2n-1a
GUISSONA (Lleida)
Av. Bergadà,16-18
CERVERA  (Lleida)

Màquines excavadores
Martells

Desbrossaments
Fitosanitaris

Transport de sòlids i líquids
Residus

Neteja de claveguerams

Tel. 600 50 69 98 - 670 24 83 86
www.excavacionsjbernaus.com
info@excavacionsjbernaus.com

ERNAUS
SERVEIS I
EXCAVACIONS

CONSTRUCTORS D'OBRES
PROJECTES i PRESSUPOSTOS

Construccions Tresents Pla, S. L.

Mòbil 679 100 524
Carrer Seminari, 10 - Tel. 973 55 05 11

25210 GUISSONA (Lleida)



L’EFB de GUISSONA i COMARCA

US DESITJA BONA FESTA MAJORUS DESITJA BONA FESTA MAJOR
Telèfon de contacte: 695 33 03 86



A partir del 10 de setembre. 
On line (opció recomanable): www.guissona.cat
Presencial: Ajuntament de Guissona
Dimecres, dijous i divendres de 10 a 11.
Pagament en metàl·lic.

Inscripcions - Preu inscripció: 20€Col·laboraOrganitza

PROGRAMACIÓ 22-23

Trio Romaní en Concert.
Repertori de cançons i gèneres de folk català i europeu.

9 de juny

Plantes remeieres de la Segarra.
Astrid Van Ginkel. Farmacèutica especialitzada en botànica i ecologia.

11 de maig

Anàlisi de l’actualitat política.
Lluís Foix. Periodista.

13 d’abril

Microgimnàstica i consciència del cos.
Vicenzo Liuzzo. Fisioterapeuta. Professor UdL.

9 de març

Sortida cultural al Liceu: Òpera Macbeth26 de febrer

Introducció a l’òpera Macbeth de Verdi.
Pol Avinyò. Musicòleg del Liceu

9 de febrer

Dones artistes a Catalunya. De l’oblit a la descoberta.
Maria Garganté. Historiadora de l’Art i professora de la UAB.

12 de gener

Händel
Joan Vives. Locutor-redactor de Catalunya Música.

15 de desembre

Habilitats per una comunicació eficaç.
Marcel.la Andreu. Filòloga i graduada en Comunicació. Professora UdL 

10 de novembre

Energia, aliments i canvi climàtic. Bioeconomia circular.
Francesc Reguant. Economista especialitzat en agroalimentació.

13 d’octubre

PONÈNCIA - CONFERENCIANTDATA



INSTAL·LACIONS

S E L L É S S. L.

Raval de Sant Pere, 5 - Tel./Fax 973 55 09 14
25210 GUISSONA (Lleida)

• Aigua / Gas
• Climatització
• Electricitat
• Energies Geotèrmica i Solar
• Inst. Contra Incendis
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Gaudeix 
aprenent!

�����������
666 73 24 22

info@uncopdema.cat
Plaça de la Plana, 2 bxs Guissona

Matemàtiques

Llenguatge

Escriptura

Tècniques d’estudi

Reforç especial

Atenció i concentració

���������������
�����������������





LLUM

AIGUA

CALEFACCIÓ

GAS

AIRE CONDICIONAT

ENERGIES RENOVABLES

Av. Generalitat, 60
25210 GUISSONA
Tel. 973 550 904
www.pedros.cat

Us desitja una

bona Festa Major

C/. Botigues, 4
25210 Guissona - Lleida
Tel. 973 55 05 04
E-mail: josefinamiralles@hotmail.es

Fotografia Josefina
Reportatges

Estudis
Fotos carnet

Emmarcacions a mida



FUSTERIA
EBENISTERIA
FUSTERIA
EBENISTERIA

VIVESUs desitja una

bona Festa Major

C/ Verge de Montserrat, 20 25210 GUISSONA (Lleida) 
Tel. 973 55 04 91 vivesfusteria@gmail.com
 www.fusteriavives.com



Av. de la Generalitat 19                                         Ctra. de Lleida 20                  

25210 GUISSONA                                                           25750 PONTS

973 551 564 - 661 276 550                         973 460 561 - 699 230 59�                  

info@iessodent.com

LA PAU COMENÇA AMB UNLA PAU COMENÇA AMB UN
SOMRIURESOMRIURE

IMPLANTOLOGIA
ORTODÒNCIA

ESTÈTICA DENTAL
ODONTOPEDIATRIA





C. Sant Sebastià, 29 baixos
Tel. 973 55 20 09

Mòbil 618 031 442
25210 Guissona



Vilamú

Tel. 973 473 061
Ctra. Andorra-Calaf, 14 - 25750 Torà (Lleida)
info@vilamu.com - www.vilamu.com

materials de construcció / taller de marbre

Banys
de Sol...

Anunci cmyk FESTA MAJOR associat GAMMA Vilamú-1190  Juliol 2022 - GRUP GAMMA

AVE IESSO,
BONUM FESTUM MAJOREM

VOLUMUS VOBIS
Des de
1928

...i Bona Festa Major!

anunci-guissona-125x190-vilamu-FM-2022-v2.indd   1anunci-guissona-125x190-vilamu-FM-2022-v2.indd   1 19/07/2022   10:08:3419/07/2022   10:08:34





Av. Tàrrega, 24-26 - 25210 Guissona Tel. 973 55 05 33

Construccions amb ferro, inox, alumini i automatismes per a portes

S E R R A L L E R I A
973 550 533 - GUISSONA

des de 1885

Fabricació de portes de jardí, tanques, 
corredisses, basculars i enrotllables, 

totalment d’alumini amb perfils patentats
i de disseny propi.

Així com tot tipus de finestres i balcons amb 
perfils d’extrusió pròpia.





RiS
ADVOCATS ASSOCIATS, S.C.P.

ANNA RIUS ALZAMORA
HUG SIERRA VÁZQUEZ

.ASSESSORIA JURÍDICA
.FISCAL

.LABORAL
.COMPTABLE

.GESTORIA

C/ Baixada del Convent, 4
telf. 973 550 739   fax 973 550 266

e-mail: risadvocats@hotmail.com

Cal 
Tresens

Francesca Bonet Holgado
Parament de la llar
Moble auxiliar
Articles de regal
Llistes de noces
Decoració
Emmarcats a mida

Fluvià, 21 • 25210 GUISSONA
Tel./Fax  973 55 10 27
E-mail:  cal_tresens_@hotmail.com



 
 
 

- SERVEIS ARQUITECTURA: 
 

Projectes 
Coordinació d'Estudi de Seguretat i Salut 
Plans de Seguretat i Salut 
Topografia 
Cèdules d'Habitabilitat 
Certificats d'Eficiència Energètica - CEE 
Inspeccions Tècniques d'Edificis - ITE 
Presentacions amb 3D i vídeos 

- GESTIÓ D'IMMOBLES, FINQUES: 

Compra-venda, lloguers, permutes, 
parcel.les, naus industrials, 
locals,... 

- ADMINISTRACIÓ COMUNITATS VEïNS 
 
 

TELS.: 649.96.38.17 I 646.09.62.33 

info@ramonriba-arquitecte.cat 

info@immoplanning.es  



info@inserpa.com 
Av. Onze de setembre, 18 · GUISSONA

973 552 420
        inserpa.com



Avda. Verge del Claustre, 54
Guissona

Tel. 639 456 406



GRADA JOVE

JUBILAT

INDIVIDUAL

PROTECTOR

fins a 35 anys
25 €

45 €

65 €

85 €

F E S - T E  S O C I !F E S - T E  S O C I !
UNIÓ ESPORTIVA GUISSONA

Inscripcions presencials: Inscripcions online:
- Llibreria Issauna

Inscripcions online:
Escaneja el codi QR 
i omple el formulari!

+ info a:       ueguissiona  |        unioesportivaguissona@gmail.com 

L'AM A de l'Escola
us desitja ....

M O L T B O N A
F E S T A M A J O R
I U N B O N
I N I C I D E L
C U R S
2 0 1 8 - 2 0 1 9

L'AFA DE L ’ESCOLA

US DESITJA ...

M O L T B O N A
F E S T A  M A J O R
I U N B O N
I N I C I   D E L
C U R S
2 0 2 2 - 2 0 2 3 !







Ibero China
Av. Verge del Claustre, 59-63

TABACS

TIMBRE

RECÀRREGUES

WESTERN UNION

LOTERIES DE CATALUNYA 

ONCE

JOGUINES

BEGUDES
 

TELF.  973551461

C/BOTIGUES Nº5, GUISSONA

 

VINE A
L'ESTANC!

 



Us desitjaUs desitja
bona Festa Majorbona Festa Major

CONFECCIÓ
GÈNERES DE PUNT
ROBA PER LA LLAR

PERFUMERIA

Tel. 973 55 00 38 - C/ Botigues 1 - 25210 GUISSONA

CASA PEDRÓ



650 611 024
arenycars@hotmail.com

Carles Areny Torra

Av. Generalitat
de Catalunya, 43  baixos

25210 Guissona

Us desitja

bona Festa Major





C/. Bonaigua, 18 ∙ 25210 Guissona - Tel. i Fax: 973 55 03 82
vmtallerautomocio@gmail.com

C/. Tapioles, s/n ∙ 25210 Guissona - Tel.: 973 55 01 18
vmtallerindustrial@gmail.com

VM TALLER D’AUTOMOCIÓ VM TALLER INDUSTRIAL

CAMIONS TRACTORS
CARRETES PLATAFORMES

Us desitgem una 

molt bona

Festa Major!
L'Ateneu
C/ BISBAL, 45 - GUISSONA - 688 27 30 96

bona Festa Major!



Bar
SERRANO

Us desitja una
bona Festa Major!

Menú diari de dimarts
a divendres

Entrepans, Hamburgueses, Pizzes,
Tapes Variades, Menjar per emportar,

Repartiment a domicili

Av. Onze de Setembre, 10
Guissona

Tel. 973 550 444

C/. Tapioles, 15
25210 GUISSONA

Tel. 973 55 10 78
Mòbil 646 77 59 24

e-mail:planxagalan@gmail.com

 Venda i instal·lació d’enganxalls

* Vehicle de substitució

* Servei de planxa i pintura

* Servei de mecànica i electricitat

* Manteniment i Pre-ITV

* Pneumàtics

* Càrrega aire condicionat

* Diagnosi i equip descarbonització 

* Venda i instal·lació d’enganxalls



C/ Josep Escaler, 7 25790 OLIANA Lleida · info@ribaltaifills.com · www.ribaltaifills.com · Tel. 973 470 138

Constructora
Formigó
Àrids
Transport
Maquinària
Gestió de residu

Serveis 

Plaça Bisbe Benlloch, 8 La llibreria Issauna
us desitja Bona Festa Major!Es traspassa per jubilació 



973 55 25 72

Us desitgem
bona Festa Major

vehicles d’ocasió
i seminous

automòbils   mavi

C/ Llacs, s/n · 25210 Guissona
Tel. 973 551 086 / 620 180 365

www.mavisl.es



 









Formació curricular gratuïta i universal per a tot l’alumnat de Guissona des de P3 fins a 
4t d’ESO. Més de 1000 alumnes de Guissona gaudeixen entre 30 i 60 hores anuals de pràctica 
per al desenvolupament de competències digitals, treball en equip, creativitat i innovació.

Setmana de la robòtica

Activitats extraescolars de robòtica i programació
Casal d’estiu tecnològic

Propostes educatives familiars els caps de setmana

Activitats per pal·liar l’esclexta digital
Escola d’adults

Tallers per a escoles d’altres poblacions

Sensibilització dona TIC

Altres activitats

Bona
festa major!

Una bona collita  comença 
amb  una bona llavor

la llavor
ESPAI EDUCATIU 
TECNOLÒGIC GUISSONA

Seminari, 8 - 25210 Guissona (Lleida) - lallavordeguissona@gmail.com

+ info

@lallavor.guissona





IMPLANTOLOGIA

ODONTOLOGIA

ESTÈTICA DENTAL

ORTODÒNCIA

ODONTOPEDIATRIA

PRÒTESI

CIRURGIA ORAL

C/ TINT 1, 1º 2ª              
25210 GUISSONA (LLEIDA)

T.973550535                                                     M. 650088810
INFO@RBDENTALCLINIC.COM                               WWW.RBDENTALCLINIC.COM
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