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Aquest any sí! Després de dos anys de restriccions que han afectat molts aspectes de la 
nostra vida diària, entre ells la celebració de la nostra Festa Major, avui podem anunciar 
amb molta il·lusió que la Festa Major ha tornat amb la mateixa força, energia i alegria que 
anys anteriors. Aquest any  2022 volem una Festa Major que sigui un veritable esclat de 
vida, de carrer, de retrobament, de mirades desemmascarades, de cultura i ple de música.

Miralcamp, doncs, es tornarà a omplir de gent, de música, de color i de festa. Hem 
d’anar encara amb cura, i protegint especialment, les persones més vulnerables, però 
tenim totes i tots la sensació de tornar a gaudir de la festa més important del nostre 
poble. Una Festa Major per a totes i per a tots.

Enguany, doncs, ens hem reinventat i oferim un programa amb noves  propostes, un 
nou format de pregó de festes, retornar als antics espectacles de foc i amb una oferta 
d’activitats que busca arribar a totes les edats i gustos. Serà de nou el tradicional 
retrobament després de vacances, l’oportunitat de gaudir amb respecte i civisme abans 
de reprendre el !l de l’activitat habitual amb l’arribada propera del setembre.

Aquest 2022, doncs, celebrem, retrobem-nos amb més ganes que mai i tornem a donar 
una magní!ca benvinguda a la Festa Major, un dels grans eixos que ens uneix com a 
poble cultural, inclusiu i obert a les entitats i a les persones. Fer festa és celebrar, és 
compartir el millor de nosaltres i és resseguir el poble a partir d’activitats, espectacles i 
propostes que omplen Miralcamp de talent i de ganes de passar-ho bé. 

Desitgem que, amb tota la responsabilitat, però també amb esperit festiu i ganes de 
tirar endavant, gaudim tots plegats d’aquests dies de celebració. Que puguem gaudir de 
la Festa Major que coneixem i estimem i que ens puguem retrobar amb somriure’s per 
saber dels veïns i veïnes, de les amigues i dels amics, i per compartir l’estiu i explicar-nos 
com encarar el nou curs, amb la complicitat d’una comunitat amb els valors comuns, que 
duu el poble de Miralcamp al seu interior.

Volem donar les gràcies a totes les persones i entitats que feu possible la Festa Major, 
així com també a les treballadores i treballadors municipals i convidar a tota la ciutadania 
a sortir als carrers i places i a recuperar l’esperit festiu de la vila. Feu vostra la festa, 
gaudiu-la, feu poble i compartiu l’orgull de sentir-vos miralcampines i miralcampins.  Fem 
que aquest any sigui una Festa Major inoblidable!

Gràcies a totes i a tots.
Corporació Municipal de Miralcamp



S’anima a tots els veïns i veïnes del poble a engalanar els balcons amb 
senyeres durant els dies de Festa Major.

Es convida a la màxima participació amb civisme i bona convivència per 
poder gaudir millor de la Festa i fer-la més gran.

Tots els actes començaran puntuals.

L’organització es reserva el dret de modi!car o cancel·lar qualsevol acte 
programat.

Informacio
general

Dijous 25
d’agost
9e Capvespre Activa’t
a les 20:00h a la Placa Bonavista
organitza Miralcamp Activa’t



Divendres 26
d’agost

Tobogan urba gegant
de 100m.
a les 16:00h a Radioponent

Prego de Festa Major
a les 22:00h a la Sala de plens de l’Ajuntament

amb el pregoner Joan Talarn, President de la Diputació de Lleida,
Alcalde de Bellvís i els Arcs 

Espectacle de
foc estatic
a les 23:00h a la Placa Sant Jaume
a càrrec dels Diables i Tabalers del Grup
Recerca de les Borges Blanques

Fotomaton personalitzat
de 00:00h a 02:00h al Complex Esportiu Meste Jordi Baro Pena

Band the Cool
a les 00:30h al Complex Esportiu
Meste Jordi Baro Pena

seguidament sessió amb

Dj Jose AM



Dissabte 27
d’agost

Gimcana d’humor amarillo a partir de 14 anys
a les 10:30h al Camp de futbol
Inscripció a l'Ajuntament per grups de màx. 6 participants + 4 de reserva 

III Torneig d’escacs de Festa Major
a les 10:00h al Pavello Poliesportiu

Espectacle infantil
Els Atrapasomnis

a les 18:00h al Complex Esportiu Meste Jordi Baro Pena

Concert de Los
80 principales

a les 23:00h al Complex
Esportiu Meste Jordi Baro Pena

seguidament concert de

La Pink Machine

Gran concert
a les 18:00h

Ball de tarda
a les 20:00h

Fantastica
Orquestra Metropol
al Pavello Poliesportiu



Diumenge 28
d’agost
Missa de Festa Major
a les 11:30h a l’esglesia de Sant Miquel
amb acompanyament de Cobla Orquestra Montgrins

Ballada de Sardanes de Festa Major

Cobla Orquestra Montgrins
a les 13:00h al Pavello Poliesportiu

seguidament Vermut de Festa Major a càrrec de l’Ajuntament

Gran concert
al Pavello 
Poliesportiu

a les 18:00h
Ball de tarda

al Pavello 
Poliesportiu

a les 20:00h
Serenata

a l’esglesia de
Sant Miquel

a les 23:30h

Holi Festival + Escuma
a les 17:00h al Complex Esportiu 
Mestre Jordi Baro Pena

Partit de futbol
a les 19:00h al Camp de futbol
C.F. Miralcamp vs. U.E. Cervera



Dilluns 29
d’agost

Durant tot el dia
Parc Aquatic

de11:00h a14:00h i de16:00h a 19:00h
a les Piscines Municipals

Sopar de
carmanyola
a les 21:30h
al Camp de futbol
amenitzat amb musica ambient
i servei de bar

Castell de
FOCS_ARTItCIALS
a les 22:30h
al Camp de futbol
amb Pirotècnia Tomàs S.L.



w w w. m i r a l c a m p. c a t d i s s e ny  g r à!c :  e l e n a  d u r a o

Bona Festa Major!

Organitza:


