


Torna a arribar la festa major del nostre patró 

Sant Isidre i com cada any podrem gaudir d’un 

gran repertori preparat per la nostra organitza-

ció de festes. 

Llàstima això si, aquest any no disposarem de 

l’Homenatge als que fan 80 anys. La Junta dels 

jubilats, estan una mica decebuts per no poder 

mostrar com cada any s’ha fet, l’amor i el       

respecte als homenatjats. 

I com ja he dit més d’una vegada que el vaixell insígnia de la festa major de 

maig és l’homenatge a la gent gran, no per això ho deixaria de ser, al contrari 

tenim tots molt d’aprendre aprofitar dels moments bons i a fer fàcil allò que es 

fàcil, la humanitat i el estar            convençuts del que allò que fem es el que 

està bé, i ens donarà la pau interior, tot el contrari ens donarà la destrucció. 

Així podrem aprendre molt d’aquest homenatge i de la gent que l’organitza. 

L’any pròxim tornarem a fer gran el millor moment de la festa i tornarem a 

aprendre de la vostra bondat. 

Gràcies 

Ara tot està a punt, noves pubilles i hereus, els quals tornaran a ser l’anima de 

la festa. 

Bona festa i fem festa 



PROGRAMA  
 

DIVENDRES 11: 

20:00  Inici de festes amb repic de campanes. 

20:30  A la plaça major tindrem un taller de BATUKADA a càrrec del   
    grup de batukada PéTeBe d’Alguaire. 

21:00  Al escenari de la plaça major es farà la  

     PRESENTACIÓ DE PUBILLES I HEREUS 2018. 

00:00  Comença LA FESTA DELS JOVES al local social amb el grup   
    de versions:  

                            ALBA ROCK i al acabar DJ. 

DISSABTE 12 
 

9:00  Tots al Vilot allí farem la tradicional SARDINADA patrocinada           

          pel Sindicat de regs i la Cooperativa l’Espiga. 

10:00   Tothom al camp de futbol allò podrem jugar i animar la tirada  

            de PETANCA 

11:30 a 13:30  A les piscines es posarà en funcionament  

                         el parc infantil 

13:30  Tos al Vilot allí us espera la  

PAELLADA POPULAR* 
*obligatori presentar el tiquet a l’hora de recollir el plat de paella. 

Els tiquets es vendran a la oficina de la cultural 1€ soci i 5€ no soci. 

Venda te tiquets a la oficina de la cultural:  

 

Al acabar la paella es repartirà RON CREMAT a tots els  

assistents i la xaranga LOS METRALLETA  animarà la festa. 

15:30 a 18:00  A les piscines es tornarà a posar en funcionament  
                 el parc infantil. 

 

 



Blanca Alegre Diarte 

Carme Rodríguez Farré 



Eloi Sola Roma 

Roger Pérez Marí 



20:00: Concert de tarda al local social a càrrec de l’Orquestra  

     VERONA 

21:00: Al local social es farà la entrega de premis del concurs de dibuix.  

00:00: Al local social sessió de ball a càrrec de l’Orquestra  

VERONA    
DIUMENGE 13: 

9:00  Un any mes comencem el diumenge amb el tradicional esmorzar  

 patrocinat per l’associació de caçadors “LO VILOT DE SUCS” a la 
 carretera de Gimenells. A continuació es dura a terme el recorregut  

 de caça. 

9:30  Al recinte del minigolf es jugarà el torneig de  BITLLES 

12:00  Tots els nens i nenes al recinte de les piscines allí us esperen les  

    CUCANYES TRADICIONALS  

18:00  Al local social ens espera el grup de teatre ARCA d’Almacelles amb    

   l’obra  L’INSPECTOR. 

DILLUNS 14: 

11:00 a 13:30   Tots els nens i nenes al camp de futbol allí us esperen uns  

                            CIRCUITS DE KARS per a fer unes curses  

17:30  Al camp de futbol es jugarà un torneig de futbol sala. 

19:30 Per als mes petits al local social tindrem el conte de  

                “LA LLEGENDA DE SANT JORDI” 

                          contada per l'associació Raiventura de Raimat 

DIMARTS 15: 

11:00  Santa missa en honor a Sant Isidre. 

12:00  Tothom a les piscines allí ens espera un mati de jocs a càrrec de  

TALIA TEATRE i el seu espectacle PIRATES 

17:00  Al costat del local social tindrem una activitat de globoflexia per a tots  
   els nens i a continuació coca amb xocolata per a tots els asistents. 



COL·LABORADORS: 

 AJUNTAMENT DE LLEIDA 

 COOPERATIVA L’ESPIGA 

 SINDICAT DE REGS 

 SOCIETAT DE CAÇADORS 

 PARRÒQUIA NTRA. SRA. DE L’ASSUMPCIÓ 

 COL·LEGI PÚBLIC DE SUCS 

 AMPA DEL COL·LEGI PÚBLIC DE SUCS 

 ESCOLA BRESOL DE SUCS 

 AMPA ESCOLA BRESOL DE SUCS 

 GRUP DE PETANCA DE SUCS 

 GRUP DE DONES 

 GRUP DE BITLLES DE SUCS 

 

LA COMISSIÓ ES RESERVA EL DRET DE MODIFICAR O ALTERAR EL  

PRESENT PROGRAMA. 

ORGANITZADORS: 

ASSOCIACIÓ  

RECREATIVA  

CULTURAL DE SUCS 

 

ENTITAT MUNICIPAL 

DESCENTRALITZADA SUCS 

La biblioteca romandrà oberta totes les tardes que hi hagin activitats al local social per poder 

visitar l'exposició.  

18:00:  Per finalitzar les festes al local social es farà una sessió de cinema       




