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Festa Major del Castell del Remei

És recordat per molts la Festa
Major del Castell del Remei que es
celebrava el segon cap de setmana
d’octubre en honor a la Verge del
Remei.
Aquesta festa ha anat minvant
durant els anys, ja només en quedava
la mínima expressió d’una missa en
honor a la Verge.
Aquest any hem volgut renovar
la tradició i donar un impuls a la festa.
Recordarem aquells dinars populars
quan el castell del Remei era ple de
noies que anaven al col·legi i tots els
pobles veïns amb carros anaven a
celebrar el dinar de la Festa Major del
Castell.
El dia començarà amb una

bicicletada popular organitzada per
l’associació de Dones de Penelles, un
cop arribarem al Castell el club de
bitlles començarà una tirada típica de
festa Major on estan convidats tots
els pobles veïns al Castell. Després
esmorzar popular per a tothom. A les
12h, Missa Solemne en honor a la
Verge del Remei. En sortir, hi haurà
una exhibició de sardanes a la plaça
del Santuari amb un tast de vins ofert
per les bodegues i un dinar popular
amb cassola de tros.
Esperem que sigui una diada de
germanor, no només entre els penellencs i penellenques sinó també amb
els pobles veïns, els pobles que d’una
manera o altra estimem aquest lloc.

Vestidors per al pavelló poliesportiu
La mateixa empresa constructora
que construïrà el Centre de Dia i
Serveis, LEDECO, S.L., també es fa
càrrec de la construcció dels
vestuaris que van ubicats dins del
pavelló poliesportiu.
Aquesta obra és la segona fase
de la construcció del poliesportiu,
l’anterior legislatura ja es va redactar
i aprovar el projecte dels vestidors,
com també es va demanar i es va
concedir una subvenció per poder-la
finançar a la Delegació del Govern.
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Reunió amb les
entitats
L’Ajuntament
aquests
últims dies s’ha reunit amb
totes les entitats que treballen
pel poble.
El dilluns 24 de setembre ho
va fer amb el club de Bitlles,
l’Associació de dones, el Casal
d’avis i els joves de Futbol
Sala. El dijous 27 amb la Coral
Sant Joan i l’àrea de Formació.
El dilluns 1 d’octubre amb el
Consell Parroquial, la Comissió
de Joves i Festes, el grup de
joves del local de la Germandat,
l’Esplai la Freixa i Pessebre
Vivent. El dia 4 amb l’AMPA i
l’escola del CEIP Ramon
Gombal, l’Escola de Futbol
Urgell i la Societat de Caçadors.
En les diferents trobades
cada entitat va explicar a
l’Ajuntament les seves tasques, l’organigrama i també les
seves mancances.
Ara s’està estudiant com
donar els diferents ajuts, ja
siguin econòmics o assistencials.
L’Ajuntament no té la
intenció de donar a tots el
mateix ajut, ho vol fer per les
necessitats que té cada entitat.
Han estat les mateixes
entitats que han reconegut que
l’ajuda es demana per les
mancances de cada associació
o entitat, sent conscients del
que Penelles i la seva gent pot
assumir.
Les entitats són una de les
riqueses més importants del
nostre municipi i com a tal han
de ser escoltades i ajudades.

11 de Setembre
Les entitats es van tornar a posar a la cuina
El passat 11 de Setembre i com cada any Penelles va vestir la plaça amb
taules parades de color vermell i groc símbol de la nostra senyera per celebrar
la Diada Nacional de Catalunya.
La festa va comptar amb un èxit d’assistents, i quan totes les taules
estaven parades van començar a arribar els suculents i deliciosos plats per
al gust de tothom que ens van preparar cadascuna de les 9 entitats del
nostre municipi.
I la gent ja es podia aixecar de les taules per anar a buscar el que més li
agradava n’hi havia per tots els gustos des del combinat de llagostins i els
fideus amb peix fins als postres que sempre tant bons ens fan les dones de
la parròquia, passant pel meló amb pernil, el jabalí, el pa amb tomàquet,
llonganissa i costella confitada, la macedònia i els postres de músic.
La festa no podia acabar d’altra manera que entonant l’Himne Nacional
de Catalunya, per acabar la Diada.

Comença la construcció del centre
de dia i de serveis
El passat 24 de setembre els
treballadors municipals van començar a preparar el magatzem de
l’antiga cooperativa per al proper inici
de la construcció del centre de dia i
de serveis, a càrrec de l’empresa
LEDECO, S.L.
L’ajuntament ha estat visitant-ne
diferents per veure com ha de ser el
funcionament idoni d’aquest centre.
Es vol donar el màxim per als
nostres padrins. Aquest centre serà
un servei més que dóna al poble més

qualitat de vida.
El Centre constarà d’una sala on
hi haurà diferents espais, per l’esbarjo
dels padrins, just al costat hi ha una
cuina totalment equipada, també hi
haurà diferents sales que les podran
ocupar la podòloga, l’assistenta
social, un despatx per la gestió del
centre, els sanitaris, entre d’altres.
Deixant la part superior buida per
poder convertir el centre de dia en
residència quant es consideri
necessari.

Inici del nou curs escolar al CEIP
de Penelles
El passat 12 de setembre va
començar el nou curs escolar al
CEIP Ramon Gombal de Penelles.
Aquest any comptem amb 25
alumnes desde P-3 fins a sisè de
Primària, 3 mestres fixes i 5
d’itinerants que van donant
classes pels tres pobles que formen
la ZER Espernellac (Bellmunt
d’Urgell, Castellerà i Penelles).
Estem dividits amb 3 classes:

la classe dels petits (P-3, P-4 i P-5),
la classe del mitjans (1r, 2n. i 3r.) i la
classe dels grans (4t.,5è. i 6è.).
Un any més comencem l’escola
amb la il·lusió d’un nou curs, amb
ganes d’aprendre, d’observar i
experimentar. Bon curs a tots!
Si voleu tenir més informació
d’activitats que fem a l’escola
podeu accedir a la pàgina web: http:/
/www.xtec.es/centres/c5008066

Agenda de l’Escola
CEIP Ramon Gombal de Penelles
SETEMBRE
- Del 25 de setembre a l’1 d’octubre:
ESCOLES VIATGERES a Astúries els
alumnes de Cicle Superior: Genís
Boldú i Aleix Carbonell.
OCTUBRE
- Dimarts, 9 d’octubre a les 17’15h:
ASSEMBLEA GENERAL, Curs 20072008.
- Dimecres, 31 d’octubre a la tarda:
CASTANYADA A PENELLES
(Trobada de tots els alumnes de la
ZER).
NOVEMBRE
- Dilluns, 5 de novembre matí: els
alumnes d’Educació Infantil aniran al
TEATRE A TÀRREGA a veure l’obra:
«El Ratolí viatger».
- Dimarts, 27 de novembre matí: els
alumnes de Cicle Inicial aniran al
TEATRE A TÀRREGA a veure l’obra:
«La Maurina i el calendari màgic».

Ple acta de sessió del Ple de l’Ajuntament de Penelles
Identificació de la sessió

Tercer.- La indemnització per quilomeatge s’abonarà a raó de 0,25 euros/km.
Quart.- Les anteriors tindran efecte des
del mes de juliol de 2007.
Cinquè.- Que es faci públic mitjançant
edicte en el tauler d’edictes de
l’Ajuntament i publicació en el Butlletí
Oficial de la Província.

Núm.: 08/07
Caràcter: ordinari
Data: 1 d’octubre de 2007
Horari: de 21 a 21,30 hores
Lloc: Sala d’actes de la casa consistorial

Assistents
Eloi Bergós Farràs, Alcade-President
Miquel Cortés Genescà, regidor
Delfí Font Regué, regidor
Antònio Garcia Mirón, regidor
Antònia Domenjó Rosell, regidor
Sergi Cabau Grimau, regidor
Ma. Rosa Llovera Franquesa, secretària
S’han excusat d’assistir-hi: Montserrat
Gomà Lladós.
Comprovada l’assistència del nombre legal
de membres per tractar els assumptes de
l’ordre del dia, el President declara oberta
la sessió i s’entra a conèixer dels mateixos:

Ordre del dia
1.- Proposta d’aprovació de l’acta de
la sessió del 11 de juliol de 2007.
Es dóna lectura de l’acta de la sessió
del 11 de juliol de 2007, de conformitat
amb allò que disposen els articles 80 i 91
del Reial Decret 2568/1986 de 28 de
novembre pel qual s’aprova el reglament
d’organització, funcionament i Règim
Jurídic de les entitats locals que és
aprovada per unanimitat.

2.- Proposta per fixar les dues Festes
Locals per l’any 2008.
Es presenta a l’aprovació del Ple la
proposta per fixar les Festes Locals per
l’any 2008 i per unanimitat s’acorda que
siguin el dia 19 de març, dimecres, Sant
Josep i el dia 1 de setembre, dilluns, darrer
dia de la Festa Major. Així mateix s’acorda
enviar aquest acord a la Delegació de
Treball de la Generalitat de Catalunya.

3.- Proposta d’acordar la incorporació de la secretaria del Jutjat
de Pau de Bellmunt d’Urgell a
l’Agrupació de Secre-taries de
Jutjats de Pau, núm. 56.
Atès que la secretaria del Jutjat de
Pau de Bellmunt d’Urgell ha sol·licitat al
Departament de Justícia la incorporació
a l’Agrupació de Secretaries de Jutjats de
Pau núm. 56 de la que en forma part la
secretaria del Jutjat de Pau de Penelles.
Atès que d’acord amb el contingut de
l’article 4,1 del Decret 75/1997, de 18 de
març, pel qual es regula el procediment de
creació i modificació de les agrupacions

de jutjats de pau, es necessari, entre altres,
l’acord de Ple dels Ajuntaments que
formen part de l’agrupació.
Es presenta a l’aprovació del ple la
proposta per la incorporació de la
secretaria del Jutjat de Pau de Bellmunt
d’Urgell a l’Agrupació de Secretaries de
Jutjats de Pau núm. 56. Després de
deliberar i per unanimitat s’acorda:
Primer.- Informar favorablement la
incorporació de la secretaria del Jutjat de
Pau de Bellmunt d’Urgell a l’Agrupació
de Secretaries de Jutjats de Pau núm. 56.
Segon.- Enviar al Departament de Justícia
un certificat de l’acord.
Tercer.- Facultar al Sr. Alcalde tant
amplament com en dret sigui possible per
signar tota la documentació necessària per
portar a terme el present acord.

4.- Proposta per establir el règim
d’indemnitzacions a favor dels
membres de la Corporació.
Atès el que disposa l’article 75 de la
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases del règim local, en la seva nova
redacció donada per les Lleis 11/1999, de
21 d’abril i 14/2000, de 29 de desembre,
en concordança amb l’article 166 del
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril,
pel qual s’aprova el Text refós de la llei
municipal i de règim local de Catalunya,
els membres de les Corporacions locals
tenen dret a percebre indemnitzacions, en
la quantia i condicions que estableixi el
Ple de la Corporació, en concepte
d’assistències per la concurrència efectiva
a les sessions dels òrgans col·legiats dels
quals formen part, així com a ser
indemnitzats per les despeses realitzades
en l’exercici del càrrec.Es presenta a
l’aprovació del ple la proposta per establir
el règim d’indem-nitzacions a favor dels
membres de la Corporació. Després de
deliberar i per unanimitat s’acorda:
Primer.- Establir una indemnització de 12
euros per assistència a les sessions del
Ple de la Corporació.
Segon.- Establir el següent règim de dietes:
Mitja dieta 24,00• i dieta complerta
48,00•.

5.- Proposta d’adhesió al conveni
amb el Consell Comarcal de la
Noguera per la prestació de Serveis
tècnics.
6.- Proposta de ratificació del decret
d’alcaldia de sol.licitud de subvenció
d’ajuts per a la prestació de serveis
bàsics per a l’economia i la població
rural.
Atès que el D.O.G núm. 4935 de 27
de juliol de 2007 va publicar l’ordre, del
Departament d’Agricultura, Alimentació
i Acció Rural, AAR/272/2007, de 19 de
juliol, per la qual s’aproven les bases
reguladores dels ajuts per a la prestació
de serveis bàsics per a l’economia i la
població rural, i es convoquen els
corresponents a l’any 2007. Atès que
l’apartat 4 de les bases reguladores
estableix que seran subvencionables les
despeses de les inversions en infrastructures relatives a l’oci i/o activitats
culturals. Es presenta a l’aprovació del
ple la proposta de ratificació del decret
d’alcaldia de sol·licitud al Departament
d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural
d’un ajut de 149.500,00 • per a la
«Rehabilitació. Equipaments i instal·lacions local social i biblioteca». Després
de deliberar i per unanimitat s’acorda:
Primer.- Ratificar el decret d’alcaldia de
sol·licitud al Departament d’Agricultura,
Alimentació i Acció Rural d’un ajut de
149.500,00 • per a la «Rehabilitació.
Equipaments i instal·lacions local social i
biblioteca».
Segon.- Facultar al Sr. Alcalde tant
amplament com en dret sigui possible per
signar tota la documentació necessària per
portar a terme el present acord.

7.- Llicències d’obres.
8.- Precs i preguntes.
Havent sol·licitat el President a la
resta de regidors si tenien algun assumpte
per exposar, es manifesten tots el regidors
en sentit negatiu. I no havent-hi més
assumptes a tractar s’aixeca la sessió, de
la qual estenc, com a secretària, aquesta
acta.

El Club de Bitlles fa balanç
El Club de Bitlles Penelles ha
acabat la temporada 2006-2007 amb
una valoració positiva. Ha quedat
en quart lloc a la classificació general
del campionat de lliga, ha assolit el
subcampeonat de la Copa Primavera
i finalment es quedà a les portes de
la final de la Copa Generalitat al
perdre a la pista del Lloret.
El proper 23 de setembre ja co-

mença la temporada 2007-2008 a
Anglesola i esperem que sigui tan
bona o millor que la passada tot i
que cada any la dificultat és major.
Cal remarcar també la trobada de
bitlles que es va fer per la Festa
Major, va tenir un èxit rotund de
participació, fins i tot els joves del
nostre poble van participar-hi i s’ho
van passar d’allò més bé.

AMPA

Junta de l’Associació de Dones Il.lusió

Un any més l’estiu ja s’acaba i ja és hora de tornar a
l’escola després d’unes bones vacances.
Aquest any també hi ha novetats a la nostra escola,
tenim noves mestres, a les quals des de l’AMPA els hi
donem la més cordial benvinguda, també comencen quatre
nous alumnes, això si que és una novetat! perquè quatre
són quatre i feia anys que no es veia. Per aquests infants
comença l’aventura de l’aprenentage tot jugant, i per als
que són més veterans, continua, però estudiant cada
vegada més.
Aquest any de ben segur que hi haurà moltes activitats,
alguna que altra excursió i un munt de noves emocions i
experiències. Des de l’AMPA treballem junt amb el
professorat pel bon funcionament de la nostra escola,
perquè una bona educació és el fonament de les persones,
i els nostres fills són el futur del nostre país.

Amb aquesta frase farem un breu resum de les activitats
que hem realitzat aquest estiu. Quan comença l’estiu iniciem
el curs d’aquagim, un dels que té més èxit perquè ens
movem, ens divertim, ens bronzegem i algun esmorzar
realitzem, per això totes tenim força ganes que torni l’estiu
per tornar a fer el curs.
També vam realitzar la ja tradicional revetlla d’estiu,
dos entrepans, un gelat i força sangria van fer que balléssim
amb l’Albert Show.
Cap a mitjans d’agost vam realitzar el sopar de la sòcia,
aquest any obert a tothom i això va fer que molta gent
s’apuntés. Per la Festa Major des de l’Associació de dones
es van organitzar força actes: la caminada a la nit i el rom
cremat, la xocolatada de dilluns al matí, que a tot el poble
endolcí, i per la nit el pa amb tomàquet i pernil salat.
Per acabar l’estiu, com cada any també vam participar a
la Festa de l’11 de Setembre, fesols amb confitat va ésser el
nostre plat que esperem que us hagués agradat.
De vacances no en fem i al setembre torna a començar
el curs de manualitats, informàtica... i atenció poseu vent a
les rodes de la bicicleta que ja s’atansa la «BICICLETADA»
Moltes gràcies a totes les persones que participeu als
nostres actes. Fins aviat.

Societat de Caçadors
Aquest any la temporada de caça 2007-2008 ha
demostrat una manca considerable de guatlles que com ja
sabeu és el plat fort de la mitja veda.
Tot el contrari passa amb la ja coneguda sobrepoblació
del conill al nostre coto. La mitja veda ha vingut
acompanyada d’un permís especial per la captura d’aquesta
espècie ja que causa molts danys a l’agricultura del nostre
poble i s’han fet un gran nombre de captures, més de 280.
El dia onze de setembre es va acabar el període de la mitja
veda i coincidint amb la festa que s’organitza a la plaça per
la Diada Nacional de Catalunya els caçadors com entitat
del poble va preparar un dels sues plats típics, «la cassola
de javalí».
Des dels caçadors esperem que durant la temporada
puguem fer moltes cassoles, senyal que la temporada haurà
sigut molt bona.

Festa dels 65 anys
El dia 23 de setembre a les 12 del migdia es va celebrar
una trobada dels nascuts l’any 1942 amb els seus respectius
acompanyants. El punt de trobada va ser a la plaça major i
des d’allí es donà un passeig pel poble tot recordant vells
temps. Després es dirigiren al dinar preparat pel càtering
Caparrós al Local Social. En acabar el dinar es va donar un
petit obsequi als comensals.
Des d’aquestes línies volem agrair a l’Ajuntament que
ens cedís el Local Social per poder fer aquesta festa tan
especial al nostre poble i endur-nos tan bon record.

Telèfons i dades d’Interès
web: www.ccnoguera.cat/penelles
mail: ajuntament@penelles.ddl.net
Ajuntament de Penelles
973 610 246
Fax Ajuntament
973 610 154
Consultori Mèdic
973 610 443
Escola Pública
973 610 575

Farmàcia
Mossèn Tort
Ajuntament de Balaguer
CAP
Consell Comarcal
Mossos d’Esquadra

973 610 582
973 610 035
973 445 200
973 446 028
973 448 933
088

L’Ajuntament informa que els dies
que hi haurà els contenirdors
voluminosos, seran:
- Octubre: 23, 24 i 25
- Novebre: 20, 21 i 22
- Desembre: 17 i 18

