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Moltes gràcies a tots!!!
Un cop entrat l’agost a Penelles
ja ens posem les piles per organitzar
la Festa Major.
Primer de tot una menció especial als nous Hereu i Pubilla de
Penelles i tots els candidats que amb
molta il·lusió estaven disposats a
ser-ho.
No és poca la gent del poble que
col·labora perquè tots els actes surtin el millor possible.
I quin millor lloc que aquest, el
nostre butlletí, perquè l’Ajuntament
agraeixi a tota la gent i entitats que
posen el seu gra de sorra perquè tot
funcioni a la perfecció.
A l’Associació de Joves i Festes
que no cal dir que és l’entitat que fa
més temps que prepara i organitza
la Festa Major, sense ells la nostra
festa no seria ni molt menys el mateix, són els encarregats de donar
vida i joventut a aquests dies.
També a l’Associació de Dones
que aquest any més que mai hi col·-

labora, el dimecres amb la caminada i la festa posterior, el dilluns amb
la xocolatada i també amb el pa amb
tomàquet per la nit.
A la coral amenitzant la missa
Major que donarà solemnitat a l’acte d’homenatge del nostre Patró,
ells sempre disposats a donar aquell
toc que dóna a les festes una altra
categoria.
Al Club de Bitlles amb la seva ja
tradicional tirada, que és molta la feina que tenen per organitzar-la.
També, als que s’encarreguen de
les piscines i del bar que organitzen
els torneigs i tenen cura del parc
aquàtic, a la Lourdes que ens ha fet
el dibuix de la Festa Major, als que
anuncien la festa amb el repic de
campanes,.. entre molts d’altres que
directament o indirectament fem
possible aquest dies de festa al nostre poble.
I és que sense tots vosaltres la
nostra tant estimada Festa Major no

Escrit del Regidor de Festes

Sergi Cabau Grimau
Regidor d’Esports, Festes i Joventut

Des de la Regidoria d’esports,
festes i joventut de l’Ajuntament, es
dóna tot el suport possible per tal
de mantenir i renovar les festes que
s’organitzen al nostre poble i

sobretot per aconseguir una molt
bona Festa Major que ens faci
disfrutar a tots.
Com a regidor de festes i joventut
intentaré ser un nexe d’unió entre
l’ajuntament i l’associació de joves
i festes per facilitar-los-hi les
tasques, amb el compromís
d’escoltar les seves propostes,
inquietuds i ajudar-los en
l’organització d’activitats i saraus
per la Festa Major.
Treballant
tots
junts
aconseguirem que la celebració de
la festivitat més important del nostre
poble sigui adequada i divertida per
totes les persones de diferents edats.

seria possible, és la gent els que fem
la festa.
L’Ajuntament dona un càlid
agraïment a tots i com no coratge i
força perquè per molts anys
puguem celebrar junts la nostra
Festa Major.

Contenidors voluminosos

L’Ajuntament informa que els
dies que hi haurà el contenidor
dels voluminosos per al mes de
setembre seran del 10 al 13.
L’Ajuntament demana que quan
el contenidor estigui ple no s’hi
llenci res i s’informi a les dependències municipals.

Penelles està de festa
Com cada any en aquestes dates estem a les portes de la Festa
Major. L’Associació de Joves i de Festes de Penelles és una entitat
que durant l’any organitza diferents actes, el més significatiu és la
nostra Festa Major, que s’organitza conjuntament amb l’Ajuntament.
Així doncs, procurem que hi hagi activitats per a tots i per això
l’Associació està oberta a rebre propostes.
També dir-vos que durant la Festa Major oferim servei de barra
i que aquest any vendrem unes samarretes on simbolitzem que
Penelles està de festa.
En nom de tots els membres de l’Associació de Joves i de Festes
de Penelles us desitgem a tots Molt Bona Festa Major!

Marissa Castellà Boldú
Presidenta de l’Associació de Joves de
Penelles

Festa de la Pubilla i l’Hereu

La pubilla Sheila Aguilar i l’hereu Carles
Castellà

El passat 12 d’agost per
primera vegada al nostre poble es va fer l’elecció de Pubilla i Hereu.
L’acte estava previst de
celebrar-lo a la Plaça Major
però degut a les inclemències del temps finalment es va
fer al Local Social. L’acte va
començar amb el discurs de
l’alcalde, explicant el significat històric de la Pubilla i
l’Hereu, la Presidenta de
l’Associació de joves i festes va fer una breu descripció dels vestits típics que portaran durant el seu mandat i
el Regidor d’Esports, Festes

i Joventut va explicar els requisits i avantatges de ser Pubilla i Hereu.
El moment més emocionant va ser quan es va fer el
sorteig entre vuit aspirants,
quatre per a pubilla i quatre per
hereu.
Finalment els elegits van
ser la Sheila Aguilar de 17
anys, com a Pubilla, i el Carles
Castellà també de 17 anys com
a Hereu.
Ells dos, durant un any seran representants del nostre
poble hi hauran d’assistir als
diferents actes que es vagin
celebrant.

La Salseta del Poble Sec fa 30 anys
Durant tres dècades de marxa La Salseta del Poble
Sec ens ha fet saltar i ballar amb la seva música
viva.
Durant l’any celebraran diversos actes per
commemorar aquesta fita, s’ha editat un CD amb
les 21 cançons més importants de la seva història i
un DVD amb més de 4 hores d’imatges dels seus 30

anys, el cuiner Ferran Adrià ha inventat una salsa en
honor seu i també hi hauran exposicions referents a
tots aquests anys.
En l’any del seu aniversari el divendres dia 24 per
la Festa Major tornaran a Penelles per contagiar-nos
amb la seva energia. Esperem que aquella nit disfrutem
de la seva música i l’ambient de la Festa Major.

Nit de Foc
BAT de Tàrrega
El grup de diables d’aquesta Festa Major ha vingut molts anys i ja
és hora que coneguem una mica la
seva història. Neix el 1986 de la mà
del grup de teatre B.A.T. de Tàrrega.
Hem realitzat diferents correfocs a
la Fira de Teatre de Tàrrega, així
com cloendes i inauguracions, com
per exemple, la Cloenda de les Olimpíades de Barcelona’92 i
Expocultura ‘94, així com diverses
actuacions a Blaye (França) i arreu
de les comarques lleidatanes. Actualment el grup està format per 43
membres.

Consells de l’Ajuntament
L’Ajuntament i l’Associació de
Joves i Festes comunica que el
divendres 24 d’agost de les 23:00 h
fins a la 01:00 h degut al recorregut
dels correfocs no es poden deixar
vehicles estacionats als carrers
següents:
- Plaça de l’església (inclou tot el
carrer de davant de l’ajuntament)
- Carrer Carme (inclou de la plaça
de l’església fins la plaça de la font)
- Carrer Gran
- Carrer del Mig
- Carrer de Baix
- Passeig de les piscines
- Poliesportiu
L’Ajuntament i l’Associació de

Festes no es responsabilitzarà dels
desperfectes que es puguin produïr
en vehicles estacionats en aquests
carrers durant el correfocs.
A continuació adjuntarem una
llista de consells a seguir durant el
correfoc.

Per als participants
- Portar roba de cotó,
preferiblement vella, amb mànigues
i pantalons llargs.
- Portar un barret amb ales que
cobreixi tot el cap i tapar-se el clatell
amb un mocador de cotó.
- Protegir-se els ulls.
- Portar el calçat adequat (esportiu,
de muntanya, etc.)
- Tenir cura de tapar-se les orelles
per disminuïr els sorolls de les
explosions pirotècniques.
- No demanar aigua als veïns.

- Obeïr les indicacions dels serveis
d’ordre públic i de sanitat.
- Queda prohibit portar productes
pirotècnics particulars, havent
d’utilitzar únicament els preparats
pels organitzadors.
- Respectar les figures de foc, els
seus portadors i els músics.
- Adoptar una actitud correcte amb
els diables i no obstaculitzar el pas
ni fer-los caure.
- Seguir en tot moment les
indicacions dels diables.
- Assabentar-se abans de l’inici del
recorregut del correfocs i dels punts
d’assistència sanitària.
- En el cas de sofrir cremades,
dirigir-se immediatament als punts
d’assistència sanitària.
- En cas de perill, seguir les
instruccions del diables.

Per a veïns i comerciants
- Retirar tots els vehicles dels
carrers de l’itinerari.
- Abaixar els portals metàl·lics o
persianes en els edificis que es dels
quals en disposin.
- Protegir els vidres de les finestres
i portes.
- Enrotllar tots els tendals exteriors
dels habitatges i locals.
- No tirar aigua als participants ni
als espectadors del correfocs per la
perillositat que representa.
- Desconnectar tot tipus d’alarmes.
- Retirar de la via pública qualsevol
objecte que pugui dificultar el pas
dels actors, organitzadors i el públic
participant al correfoc.

Escrit Plaça Església
Aquesta plaça és una
iniciativa del nostre estimat
historiador Francesc Amorós.
Els arquitectes de l’església van
ser Josep Danès i Torras, gran
expert en arquitectura romànica
i el màxim coneixedor de
l’arquitectura pairal catalana,
quan va morir va ser substituït
per Isidre Puig i Boada, famós i
màxim coneixedor de l’obra i

pensament d’Antoni Gaudí, de
manera que Penelles disposa des del
1961 d’una nova església que duu
la firma i el geni de dos grans
arquitectes catalans del segle XX.
La plaça també vol ser un record
per al mestre d’obres, Julio Boldú
Roca, i per a tots els veïns del
municipi que desinteressadament
van col·laborar en la construcció del
temple.

NOTÍCIES
El Club de Bitlles a semifinals de la Copa
Generalitat
El Club de Bitlles de Penelles s’ha plantat a les semifinals
de la Copa Generalitat, la competició s’ha anat disputant
durant aquest estiu, a l’eliminatòria de vuitens va jugar
contra el Llofriu i en la de quarts contra El Poal equips als
que ha eliminat i ara el nostre club es jugarà el pas a la final
amb el Lloret el dia 8 de setembre a les 16 h, els altres
semifinalistes són el Deltebre i el Vallverd. Esperem que el
club de Bitlles passi a la final que es disputarà a la població
de Llofriu-Palafrugell (Baix Empordà) el dia 22 de setembre
de 2007.

Fest-te soci!
Aquest és el lema que ha usat el Club de Futbol Sala Penelles
per iniciar la campanya de captació de socis per la
temporada 2007/08. La quota serà de 10• per persona i
carnet, amb el carnet de soci es podrà gaudir d’una entrada
gratuïta al cines del Circuit Urgellenc, un 10% de descompte
a la perruqueria GES de Castellserà i un 20% de descompte
al massatgista Antoni Gamero també de Castellserà.
Properament els membres del C.F.S.Penelles passaran pels
carrers del poble, però també podeu passar apuntar-vos
pel Bar 3 Escales i al Bar de les Piscines.

Un estiu diferent
«Tots els que esteu aquí deixeu petjada en la meva vida».
Aquesta és la frase que va dir una monitora que ens va
tocar molt el cor i resumeix les colònies que hem tingut
aquesta any.
Hem conviscut 10 dies tots junts i hem après a compartir,
ajudar-nos, a estimar-nos, a fer-nos una mica més grans...
hi ha hagut moments de rialles, de gresca, d’emocions, de
bronques, de reflexió, de cansament... però sempre hem
estat els uns al costat dels altres.
Nosaltres fa bastants anys que venim i cada any tenim les
mateixes ganes de tornar-hi. Aquest ha estat el primer any
que hem fet de premonitors i ara ens n’adonem del gran
esforç que han fet els monitors perquè les colònies tiressin
endavant i ens ho passéssim el millor possible. Per això
donem les gràcies a tots els monitors que han estat aquí i
els que han fet possible que aquestes colònies es tiressin
endavant. GRÀCIES A TOTS!
(Lidia Folguera, Marc Fortes i Mireia Perera)

El Sopar de la Sòcia
El passat 14 d’agost al passeig del polisportiu es va celebrar
l’habitual sopar de la sòcia organitzat per l’Associació de
Dones «Il·lusió de Penelles». Va ser tot un èxit amb
l’assistència d’unes 170 persones aproximadament, aquest
any estava obert a tothom. Durant el sopar es van passar
unes fotografies de les activitats fetes fins ara. També es
va fer un homenatge a l’expresidenta Adelina Serrano i es
va estrenar l’himne de l’associació. Després del sopar es
va poder gaudir de l’actuació de Rosendo de la Cuesta que
va amenitzar la festa fins entrada la matinada.

AGENDA // BREUS
21 d’Agost
21:30 h a la Plaça Major “Mollerussa Fashion Faces”

22 d’Agost
22:00 h Caminada nocturna

23 d’Agost
22:00 h Cinema a la fresca amb la pel·lícula «Noche
en el Museo».

24 d’Agost
17:00 h Partit de pares contra fills
18:00 h Final del Campionat de Ping-Pong
20:30 h Gran repic de Campanes
21:00 h Pregço de la Festa Major
23:30 h Correfocs
Tot seguit la marxa amb «La Salseta del Poble Sec» i
«De Noche».

25 d’Agost
17:00 h Parc Aquàtic
17:00 h Tirada de Bitlles
20:00 h Ball de tarda amb l’orquestra “Amarcord”
00:00 h Sarau amb l’orquestra “Amarcord”
Tot seguit Disco Mòbil al poliesportiu

26 d’Agost
11:00 h Cercavila amb el grup Xip-Xap
12:45h Placa d’homenatge als arquitectes i
constructor de l’església
13:00 h Missa de Festa Major
13:45h Sardanes amb la Cobla Jovenívola
d’Agramunt
18:00 h Partit de Solters contra casats
19:00 h Reportatge fotogràfic de les colònies
20:00 h Ball de tarda amb l’orquestra “Swing Latino”
00:00 h Concert amb Jaume Oró
Tot seguit concert amb l’orquestra “Swing Latino”

27 d’Agost
11:00 h Xocolatada i cucanyes
17:00 h Màquina d’escuma Xip-Xap
21:00 h Ball amb Jordi

