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Un centre per a la convivència
Les obres del Centre de Serveis
ja estan força avançades i esperem
que properament ja es pugui posar
en funcionament.
En un inici, aquest equipament
havia de tenir el funcionament de
«centre d’atenció diürna per a la
gent gran» i aquest és el
funcionament que volem que tingui,
encara que no amb totes les
funcions que un centre d’aquestes
característiques hauria de tenir. Com
tothom pot entendre, per poder
funcionar amb normalitat, això
suposaria un conjunt de despeses
que és totalment impossible
d’assumir per al nostre poble, sense
l’ajut de les administracions
corresponents. Des de l’Ajuntament
hem trucat a totes les portes
possibles i sembla que l’ajut no
arribarà al nostre poble.
Un cop arribats en aquest punt,
podíem seguir diferents línies
d’actuació per a aquests
equipaments.
Una primera era deixar com a
centre de dia l’equipament però buit
de serveis, cosa que podia portar a

convertir tot l’edifici simplement en
un lloc d’estada per als avis, funció
que actualment ja fan prou
correctament d’altres dependències
municipals equipades per a aquest
ús.
Com que no podia ser d’una altra
manera, vam pensar que era el poble
qui havia de decidir què en fèiem
d’aquestes infrastructures per a
treure’n un màxim profit i que en
pogués sortir beneficiat tot el poble.
Una de les maneres per saber
l’opinió del municipi va ser reunint
totes les entitats, vam pensar que
seria la manera de conèixer l’opinió
de diferents edats i sensibilitats de
Penelles.
I així es va fer. El passat dia 8
de febrer ens vam reunir al casal
d’avis totes les entitats. Primer de
tot, l’Ajuntament vam exposar com
estava la situació i acte seguit la gent
va opinar sobre el tema.
Finalment en vam poder treure
unes conclusions prou clares.
- L’espai ha d’estar obert tot el dia i
que els avis puguin estar ben acollits
en un espai ben condicionat, que

també estarà obert a tothom de
diferents edats per tal de reunir-se
o simplement fer petar la xerrada.
- Es va acordar que sortiria una
junta formada per totes les entitats,
com també des d’aquí fem
extensible a qualsevol persona que
hi estigui interessada encara que no
pertanyi directament a cap entitat.
Aquesta junta, conjuntament amb
l’Ajuntament, serà l’encarregada de
dinamitzar el funcionament del
centre.
- Ha de tenir un servei de menjador
municipal obert a tot el poble, un
menú diari per a joves i grans sense
tancar les portes a fer sopars i
dinars puntuals per a colles i entitats,
concertat amb la responsable
d’aquest tema del centre.
- També es va parlar del nom que
hauria de portar l’equipament,
volem que sigui un nom que doni
un caliu d’acolliment, que convidi
a anar a passar-hi l’estona, a menjar
o a fer les activitats que s’hi puguin
realitzar. Es va acordar que es
tirarien les propostes a la bústia de
suggeriments de l’Ajuntament i seria
la junta l’encarregada de triar el nom
entre tots els que la gent proposaria.
En definitiva, volem que el centre
sigui un espai viu, un lloc on poder
anar a passar una bona estona, un
lloc d’acolliment, un nexe entre els
avis, els joves i els de mitjana edat.
Si, a la llarga, aquest espai ha d’estar
dedicat a «centre d’acolliment diürn
per a la gent gran», voldríem que
aquests mateixos equipaments
puguin continuar donant el servei
que s’oferia. En definitiva, esperem
que aquest espai sigui un referent
al nostre poble de la bona
convivència de tots els penellencs i
penellenques.

La nova Sala de Vetlles de Penelles
El passat dia tres de febrer
es van donar per acabades les
obres de la sala de vetlla municipal. Es va fer una jornada de
portes obertes amb gran afluència de visitants. La majoria de
gent que va venir va trobar molt
positiu i necessari poder disposar d’aquest servei al nostre
poble.
L’equipament consta de
diferents espais i la distribució
és la mateixa que quan hi havia
el consultori mèdic. Hi ha una

Visita del President
de la Diputació al
nostre poble
En motiu del 10è aniversari del
Pessebre Vivent de Penelles vam
tenir la visita inesperada del
president de la Diputació i alcalde
del municipi veí de Montgai, el Sr.
Jaume Gilabert.
A l’Ajuntament, el van rebre
l’alcalde i diferents regidors, va
signar al llibre d’honor del poble i,
acte seguit, mantingué una curta
reunió amb els membres de l’Ajuntament. Allí es van exposar les
mancances del nostre municipi i es
va comprometre personalment a
ajudar-nos a resoldre diferents
temes.
Després, a les 19.00 hores, va
visitar el pessebre vivent; allí va
felicitar als organitzadors i també
va visitar el Local Social on hi havia
membres de l’Associació de dones
que estaven preparant la festa de fi
d’any, els quals van demanar-li,
amb insistència, que ens subvencionés per arreglar el local, cosa a
la qual també va accedir.
Arran d’aquesta visita, el passat
21 de febrer, l’alcalde es va reunir
amb el president, a la Diputació de
Lleida, per tractar tots els acords
que van sorgir en aquella breu
visita.

sala preparada per vetllar el difunt,
un rebedor i una altra sala d’estar,
més recollida, per a la família. Disposa, també, d’un petit espai per
guardar-hi els utensilis de neteja i
un petit despatx per a la funerària,
així com de serveis.
Des de l’Ajuntament s’espera
que sigui un servei més per al poble
de Penelles, que sigui un acompanyament a les famílies en aquests
moments tristos i difícils.
(Vegeu l’article del ple 11/02 la
normativa de la sala de vetlla).

Les festes, un nexe d’unió entre els
penellencs
Ara estem en un temps en què
sembla que el nostre cos reposa
de tantes festes seguides,
sobretot al nostre poble.
S’ha de felicitar tota la gent
que ha fet que les festes de Nadal,
Carnestoltes i Santa Àgueda
fossin un gran èxit.
Les festes de Nadal, amb la
feinada que va portar el Pessebre
Vivent, menut però preciós; els
nens i nenes de l’escola, amb el
festival que ens va fer passar una
tarda tant agradable; el Concert
de Nadal, gran èxit de públic i,
per cert, afinadíssim, acabant
amb aquell Glòria, que ens va
deixar a tots sorpresos, digne
d’un auditori de les grans capitals
de la música; el parc de Nadal,
que, com sempre, ens va fer
passar unes divertides tardes a
petits i grans; un glamurós cap
d’any, i per acabar l’arribada de
Ses Majestats amb les carrosses
noves.
I així semblava que s’acabava
el període de festes a Penelles
fins l’any que ve... Però, al cap
de 15 dies, ja teníem el carnestoltes damunt de la carrossa.
Tant la rua de l’escola com la del
dissabte van ser molt divertides:

el rei amb el seu testament que en
té per a tots, llonganissada, ball i
alguna ruqueria típica del dia de
disbauxa per excel·lència.
I no podem pas oblidar la
festivitat de la patrona de les dones:
esmorzar popular amb molta gent,
missa cantada pels homes de la
coral, dinar només per a dones i per
acabar la Suda de Teatre de
Balaguer ens va divertir amb la seva
obra.
Finalment tenim uns dies de
repòs, que no ens n’adonarem i ja
tindrem la Setmana Santa i les festes
del Roser al damunt.

L’Ajuntament actualitza la pàgina web
La pàgina web de l’Ajuntament ens ha de permetre comunicar-nos i informar-vos sobre la realitat del nostre
poble. Amb aquest espai virtual volem apropar a la ciutadania l’Ajuntament, les àrees i el funcionament, i
facilitar-li també la gestió dels tràmits administratius a través de les noves tecnologies. La pàgina ja existia, ara
hem actualitzat els continguts i hi hem inclòs diferents serveis. Per als veïns que vulguin fer algun tràmit, ho
podran fer virtualment, també es podran connectar al fòrum, que en els pocs dies que té de vida ja compta amb
més d’un centenar de missatges. Per a la gent de fora que visiti la nostra pàgina i no conegui el nostre poble,
hi ha un àlbum de fotografies de la majoria d’activitats que hem fet des del Roser de l’any passat fins ara.
Estem treballant per penjar diferents espais on visitar virtualment tots els atractius del nostre municipi.
Esperem que, a poc a poc, anem posant l’Ajuntament al dia amb les noves tecnologies, tant per als penellencs
i penellenques com per qui visiti la nostra pàgina i no conegui les nostres contrades. Endinseu-vos en el
Penelles virtual! www.penelles.cat

Plens de l’Ajuntament
ORDINARI EL DIA 19 DE
DESEMBRE DE 2007:
- Aprovació de les obres que es proposen per incloure-les en el PUOSC
2008-2012:
Atés que per decret 245/2007, de
6 de novembre s’ha obert la convocatòria per la formulació del Pla únic
d’obres i serveis de Catalunya 20082012, es va acordar sol·licitar subvenció per les següents obres:
- Construcció de bassa d’aigua
reserva i sistema de potabilització del
servei d’aigua de boca del municipi
de Penelles. A executar durant
l’exercici 2008. Prioritat: 1
- Urbanització carrer Raval i voltants
- A executar durant l’exercici 2009.
Prioritat 2.
- Reforma i ampliació de les
dependències municipals - A executar
durant l’exercici 2010. Prioritat 3.
- Construcció de tanca de l’espai
d’ampliació del cementiri i arranjament
d’esplanada o plataforma exterior del
recinte - A executar durant l’exercici
2009. Prioritat 4.
- Urbanització carrer Nou (reforma)
Penelles - A executar durant l’exercici
2011. Prioritat 5.
EXTRAORDINARI EL DIA 11 DE
FEBRER DE 2008:
- L’Ajuntament acomplertes totes les
formalitats legals determinades ha
designat els membres de la mesa per
a les eleccions generals del dia 9 de
març de 2008.
- S’ha proposat l’aprovació d’un
conveni de dipòsit de fons
documental de part de l’arxiu
municipal de Penelles a l’arxiu
comarcal de la Noguera. Atès que en

aquests moments l’arxiu municipal es
troba al màxim de la seva capacitat.
Atès que l’arxiu comarcal de la
Noguera ofereix la possibilitat de
dipositar la documentació, conservant-la en les millors condicions. Atès
que en el moment que es vulgui es pot
retirar els fons de l’Arxiu Comarcal de
la Noguera. S’ha acordat:
Primer.- Aprovar el conveni de
dipòsit de fons documental de part de
l’arxiu municipal de Penelles a l’arxiu
comarcal de la Noguera.
Segon.- Acordar, que en el moment
que es disposi d’un arxiu municipi més
ampli i en bones condicions, es retirarà
el fons de l’Arxiu Comarcal per tornar
a l’arxiu municipal de Penelles.
- Proposta d’aprovació provisional de
l’ordenança reguladora de la taxa per
prestació de serveis a la sala de vetlla
municipal.
Article 1. Fonament i naturalesa.
A l’empara del previst als articles 57 i
20.4.p) del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat
pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de
5 de març (TRHL), de conformitat amb
el que disposen els articles 15 a 19
d’aquest text legal, aquest Ajuntament
estableix la taxa per serveis a la sala
de vetlla municipal que es regirà per
aquesta Ordenança fiscal.
Article 2. Fet imposable.
Constitueix el fet imposable de la taxa
la prestació de serveis públics a la sala
de vetlla municipal especificats en les
tarifes contingudes a l’article 5 de la
present Ordenança.
Article 3. Subjectes passius.
Són subjectes passius de la taxa, en
concepte de contribuents, les persones físiques i jurídiques, així com les

entitats a què es refereix l’article 35.2
i 35.4 de la Llei General Tributària que
sol·licitin o resultin beneficiades o
afectades, pels serveis fúnebres de
caràcter local que constitueixen el fet
imposable de la taxa.
Article 4. Beneficis fiscals.
No s’aplicaran exempcions, bonificacions ni reduccions per a la determinació del deute tributari que els subjectes passius hagin de satisfer per
aquesta taxa.
Article 5. Quota tributària.
La quantia de la taxa es determinarà
aplicant les tarifes següent:
Difunts empadronats en el municipi
125• i els no empadronats, 150•.
Article 7. Acreditament i període
impositiu.
L’obligació de pagament neix des de
que es sol·liciti el servei.
Article 8. Règim de declaració i
d’ingrés.
- La taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació.
- El pagament de la taxa s’efectuarà
en el moment de presentar la
corresponent sol·licitud d’autorització
del servei. La sol·licitud i pagament
es podrà realitzar a través de la
funerària que realitzi el servei, qui als
efectes de millora del servei i sense
cap mena de càrrec, presentarà la
sol·licitud a l’Ajuntament i liquidarà i
transmetrà el rebut corresponent al
sol·licitant.
Article 9. Infraccions i sancions.
Pel que respecta a les infraccions i
sancions tributàries que, en relació a
la taxa regulada en aquesta Ordenança, resultin procedents, s’aplicarà
el que disposa la Llei General
Tributària i l’Ordenança General.

Pregó del Rei Carnestoltes ‘08
Penelluts i penelludes, ja sóc aquí
per fotre’m de vosaltres i la mare que
us va parir. Començarem amb...
Els jubilats, que la junta han
renovat, i després de tants anys, per
fi els coixins han rentat, les cortines
han canviat i la sala han pintat, tot i
que el president és una mica agarrat,
però, tot s’ha de dir, que els tiberis no
els hi ha faltat.
Els caçadors, els congeladors
deuen tenir plens de jabalí, perquè a
l’11 de setembre ens puguin servir.
Estem de jabalí fins a la punta del
pirulí, conills podríeu caçar per l’11
de setembre poder-los guisar.
Ai les dones de Penelles, tant
il·lusionades que estan elles, i voleu
un local a peu pla perquè les escales
no podeu pujar. A les fosques ens fan
caminar i casi un cotxe se mos va
emportar.
Teresa, on ets? Escolta’m bé. A
foradar condons t’has de posar,
perquè el poble hem d’augmentar, si
no, l’Ampa desapareixerà. Aquests
any hem fet curt, només hem tingut
un nou nascut.
La Coral sembla que ja saben
cantar, per Nadal el concert van
organitzar i força gent hi va anar, i mira
que feien pagar. Sort, per això, que
l’hora van adelantar, ja que amb el
futbol no poden competir encara que,
igual que el Barça, ja tenen més
internacionals que gent d’aquí.
El pessebre cada any és mes petit,
potser ja queda massa escarransit. Al
final, de tanta poca gent que el fa de
plastilina acabarà.
L’esplai el 10è aniversari vol
celebrar, però ni una trista pancarta
sap penjar, i els monitors i els
premonitors moltes activitats volen
muntar, però només pensen en
festejar.
I si anem cap al jovent, què direm?
Que el local han de pintar que està
negre de tant fumar...
El Consell Parroquial potser se
n’ha anat al davant del local social a
fe l’acte inaugural. On us heu posat?
Que de notícies vostres només en
tenim amb el pastís que ens oferiu
quan s’acaba l’estiu.
Als del futbol sala i les bitlles teniu
decepcionats, perquè ningú els va a
animar. Tenen el monopoli del

poliesportiu, però només hi veiem
gent els dies d’estiu. Quin poc caliu!
Heu de ser un poble més participatiu!
Les polaques a l’estiu van
arribar, i el galliner van esvalotar, més
d’un va començar a trempar, i per la
festa major a hòsties van acabar. Però
això ha tingut una bona fi, perquè
alguna s’ha instaurat aquí.
Ara al local Social a menjar
llonganissa haurem d’anar, però si
amb la sangria ens agafen ganes de
pixar, una pila i un cossi d’aigua
haureu de portar, perquè al lavabo
ni llum ni aigua hi ha.
I si entrem a l’ajuntament, per on
començarem? La Paquita comença a
vendre vi, i el secretari fa tard cada
matí. El regidor de festes ens ha
abandonat i a celebrar el carnaval al
poble de la nòvia ha anat, ja veus
quines prioritats, serà cosa d’enamorats. La pubilla del nostre poble
se’ns ha enamorat, i al nostre hereu
a abandonat. Aquests poble fot
terror! Cada dia surt un nou rumor. A
veure si al nou butlletí hi ha un espai
per poder-los fer sortir. Un bon
alcalde ens ha entrat, bon xiquet i
molt centrat. Però a missa amb ell
hem de resar, perquè no ens passi
res a la nit perquè a Penelles no i té
pas el llit. Demà una sala nova al
poble s’ha d’inaugurar, i diuen que
ningú la vol estrenar.
Ah!, i que no se m’oblidi! Parlant
de resar, el capellà les campanes fa
sonar..., per dissimular..., perquè de
misses poques en fa.
I, com per carnaval tot s’hi val,
tot el que he dit pot ser veritat o mentida, però no es cap tonteria, com a
molt una xafarderia. Tots cap al local
social! Queda inaugurat el Carnaval!

Valoració de l’escola
Nadal al Local Social amb tots els
alumnes de l’escola i ens van acompanyar pares, avis, familiars i amics. Ens
ho vam passar d’allò més bé.
El dia de la Pau, el 30 de gener vam
commemorar aquesta diada. Vam reunirnos per explicar un conte: Els colors de
la Pau on s’explicà la importància de
saber viure sense enfadar-se amb els
companys, saber-se perdonar i acceptar els errors. El diàleg serà la solució
més efectiva als petits conflictes de
cada dia.
Carnaval’08: L’1 de febrer vam
celebrar el carnaval a la nostra escola.
Tots els nens van sortir disfressats de
cotxes a elecció de cadascú.

Agenda de l’escola
CEIP Ramon Gombal
28/02: Cicle Mitjà: Activitat musical a
Tàrrega «Divertimento Vocal».
4/03: Jornada d’acollida pels alumnes
de 6è de Primària a l’IES Ermengol IV
de Bellcaire.
14/03: Durant tot el dia: Pla de lectura
a Castellserà (Trobada de la ZER).
Del 25/03 al 4/04: Preinscripció al curs
2008-09 pels nous alumnes de P-3.
7 i 8/04: Colònies escolars a Tamarit
(Altafulla).
11/04: Cicle Superior: Teatre en anglès
a Tàrrega «Freaky».
Per a més informació d’activitats a
l’escola podeu accedir a la pàgina web:
http://www.xtec.es/centres/c5008066

Telèfons i dades
d’interès
web: www.penelles.cat
mail: ajuntament@penelles.ddl.net
Ajuntament
973 610 246
Fax Ajuntament
973 610 154
Consultori Mèdic
973 610 443
Escola Pública
973 610 575
Farmàcia
973 610 582
Mossèn Tort
973 610 035
Ajun. Balaguer
973 445 200
CAP
973 446 028
Consell Comarcal
973 448 933
Mossos d’Esquadra
088
--------------------------------------------Hi haurà contenidors voluminosos,
els dies 28, 29, 30 i 31 de març i els
dies 25, 26, 27 i 28 d’abril.

