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FESTA MA]ON

La divers¡ó mé
La gresca comença amb
un repic de campanes i

un esclat de coets

'El 15 d'agost ja ha passat, i amb
ell tres dies de festa, però per als
veins d Alpicat arriben quatre di-
es més de gresca, perquè avui co-
mença la Festa Major d'estiu. Un
repic de campanes i un esclat de
coets anunciaran el començament
de Festa Major a mitja tarda, seguit
d'una cercavila i els gegants dAl-
picat, el Manelic i la Núria, que re-
correran els carrers del poble. lfi-
nalitzarà diumenge 21 d'agost a la
nit amb un castell de focs d'artifici
que inclouran una mascletà al Parc
delGraó.
Una seixantena d'activitats faran
que aquests quatre dies siguin im-
millorables. La programació d'ac-
tes d'aquest any està pensada per-
què cap veí del poble es quedi a
casa. Hi ha activitats per a cada
franja d'edat, des de I'infant més
petit fins a I'avi més gran. Ningú
podrà dir que aquesta Festa Major
ha estat monòtona o avorrida, per-
què qui ho digui es que no ha sabut
aprofitar tot el que hi havia.
Els infants seran un dels més bene-
ficiats de la festivitat. Dijous tindran
un espectacle de gegants, diven-
dres podran jugar en un parc infan-
tilamb inflables i més tard podran

participar a les activitats de lleu-
re i habilitat sobre rodes i podran
gaudir d'una exhibició de karts. Per
dissabte hi haurà un espectacle in-
fantil i una batalla d'aigua, i per diu-

menge, dos espectacles d'anima-
ció i el castell de focs que donarà
cloenda a la Festa Major.
Per aljovent i per als més festers,
les nits seran la millor franja d'ho-

ra perquè arríba com a grup estre-
lla, Obrint Pas dissabte. Per dijous
la nit està assegurada amb I'actua-
ció de tres grups locals: els Cam-
pistraus, Plowshare i Malgastando

Lêxposició de pintures
a l'ol¡, Alpicantures;
obrirà tots els dies

Molla. I la nit de divendres I'ame-
nitzarà el concert de Benito Ka-
melas. A demés de les actuacions
dels balls de nit que actuaran les
orquestres Montse & Joe Transfer,
Salvatana, Amoga i Moonlight.
Tots els dies de les deu a les dues
del migdia i de les cinc de la tarda
fins les nou de la nit, es podrà veu-
re I'exposició de pintures a I'oli, Al-
picantures, dAlbert Corretgé iÀn-
gel Piulats al Museu Molí de l'Oli de
Ca lAgustí. I de les onze del matí a
la una del migdia i de les sis a les
vuit de la tarda, aquest mateix mu-
seu oferirà visites guiades.
Com cada Festa Major, hi haurà el
respectiu pregó de festes i la pro-
clamació de pubilles. Aquest any,
el pregó de festes està a càrrec del
Sr. Jordi Souto iAndrés, respon-
sable dels Serveis Territorials de
Governació i Relacions lnstituci-
onals a Lleida. Aquest acte tindrà
ìloc avui a les 22.30 hores, seguit
de les pubilles que anirà a càrrec
de la Laia Carulla i de I'Albert Gó-
mez. I tampoc faltaran les tradici-
onals misses i la processó en ho-
nor al Sant Bartomeu, que recor-
rerà els carrers del poble amb gran
expectació.

El grup dhnimació Fadunito enceta avui la testa Maju dllpicat amb el seu espectacle'La gnn familia'
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18.00 h Repic de campanes i esclat de
coets anunciant el començament de la
Festa Major.

Cercavila La Gran Família amb el grup
Fadunito i els gegants dAlpicat, el Ma-
nelic i la Núria.

Sortida de davantde lAjuntament.
Espectacle itinerant musical, on una

mare amb els Seus fills aniran a donar
un tomb pel poble. El que passa és que
aquesta és una família especial...són ge-
gants!! Els nens entremal¡ats faran tota
classe de bromes a petits i grans, men-
tre la mare intenta controlar la criatura.

22;30 h Al pavelló municiPal Anloni
Roure Vila, pregó de festa a càrrec del
5r. Jordi Souto i Andrés, responsable
dels Serveis Territorials de Governació i

Relacions lnstitucionals a Lleida.
Acte de proclamació de les pubilles,

pubilletes iels hereus infantils, presen-
tat per Laia Carulla i Albert Gómez Vi-
dal.

Lliurament dels premis del concurs de
cartells anunciadors de la Festa Major.

A continuació, ball amb I'Orquestra
Montse iJoe.

01.00 h Actuació dels gruPs locals
Campistraus, Plowshare i Malgastando
Molla, al Parc del Graó.

Dtvff{DRES 19 DîG(IST

O9.OO h Missa.
09.00 h Cercavila pels carrers del po-

ble amb la banda de tambors itrompe-
tes dAlpicat.

De les l I a les 13 h ide les 17 a les 20
h Parc infantil amb inflables (davant del
consultori mèdic).

Acte seguit, celebració de la Santa
Missa, cantada per la coral Sant Barto-
meu, sota la direcció d'Emi Boira i repar-
timent deltradicional pa beneit.

De lO a ltl h Exposició de p¡ntures
a lbli Alpicatures, d'Albert Corretgé i

Àngel Piulats, al Museu Molí de l'Oli de
Ca lAgustí (carrerde Lleida, l9)

12.30 h lnauguració de lêxposició de
pintures a lblí Alpicatures, dAlbert Co-

rretgé iÀngel Piulats.

Al Museu Molí dê l'Oli de ca lAgustí
(carrer de Lleida, 19)

17.00 a 21 .00 h E¡posició de pintu-
res a lbli Alpicatures, dAlbert Corretgé
Gatius i Àngel Piulats Mirabet, al Mu-
seu Molí de I Oli de Ca lAgustí (carrer de
Lleida, 19).

17.30 h Exhibició de karts en circuit
tancat als voltants de la plaça del Dr.

5erés.

De les 18 a les 21 h Activitats de lleu-
re i habilita.t sobre rodes a càrrec del
Hoquei Club Alpicat, per a menors de
10 anys. Al carrer del Bosc (davant del
Consultori mèdic)

18.00 h Concert amb lbrquestra Sel-

vatana, al pavelló municipal Antoni
RoureVila.

20.oo h Al pavelló municipal Antoni
RoureVila, sessió de ball amb lbrquestra
Selvatana.

21.00 h Partit de futbol amistós entre
els equips Associació Esportiva de Ve-
terans dAlpicat i Club de Futbol de Ve-

terans deTorregrossa, al camp de futbol
municipal. Organitzat per I Associació
Esportiva de Veterans dAlPicat.

00.00 h Al pavelló municipal Antoni
Roure Vila, ball de nit amb lbrquestra
Selvatana.

01.00 h Concert de Benito Kamelas a

les pistes cobertes del Parc del Graó.

PROGRAMA D'ACTES

DISSATTE20 DîG(¡5T

09.00 h Celebració d'una missa de
rèquiem a la parròquia.

De 10 a 14 h Exposició de Pintures a

lbli Alpicatures, dAlbert Corretgé Ga-
tius i Àngel Piulats Mirabet, al Museu
Molí de l'Oli de Ca lAgustí (carrer de
Lleida, 19)

De les 1 1 a les 13 h Visites guiades al

Museu Molíde lOli de ca lAgustí (carrer

de Lleida, l9)
12.00 h A la sala La Unió, esPectacle

còmic Tornavic, del grup Circ Hula. És

un científic excèntric i divertit. Els pe-
tits i grans assistiran i participaran en
els experiments més sorprenents del
segle XXl.

Espectacle d'animació que combina
una successió de números de màgia,
circ i pallassos...amb la participació del
públic.

En acabar, lliurament dels obsequis
de participació del concurs de cartells
de la Festa Major per als nens i nenes
menors de 12 anys.

De 17 a 21 h Exposició de pintures a

lbli Alpicatures, dAlbert Corretgé Ga-
tius i Àngel Piulats Mirabet, al Museu
Molí de I'Oli de Ca lAgustí (carrer de
Lleida,19)

De les t8 a les 20 h Visites guiades al
Museu Molí de l'Oli de ca lAgustí (carrer

de Lleida, l9)
18.00 h Gimcana de cotxes organit-

zada per la penya Campo qui Pugo, al

terreny del carrer Rai'mat xamfrà Avin-
guda del Parc.

18.00 h Al pavelló municiPal Anto-
ni Roure Vila, ballada de sardanes amb
Amoga.

18.30 h A la Sala Unió espectacle in-
fantil M'arremangu del grup Els Pep-
sicolen. Vigila com has vingut vestit,
vigila a qui t'assembles, vigila com et

mous i com camines, vigila com ets a
la festa perquè formes part d'ella i en
seràs protagonista!

Espectacle en clown d'humor, un es-
pectacle trepidant, imparable, sorpre-
nent. Quan la improvisació es conver-
teix en espectacle, quan lþspectacle es

transforma en partic¡pac¡ó, quan tot el
món és protagonista. Una forma dife-
rent de viure la festa.

19.30 h Missa vespertina, a la urbani-
tzació Buenos Aires.

19.30 h Partit de futbol amistós entre
els equips Club Atlèt¡c Alpicat iClub de
Futbol Almacelles, al camp de futbol
municipal, organitzat pel Club Atlèt¡c
Alpicat.

20.00 h Sessió de ballal pavelló mu-
n¡cipal Antoni Roure Vila, a càrrec de
lbrquestra Amoga.

22.00 h Côrrefoc pels carrers del po-
ble, amb el grup Dimonis delsTrons.

A continuació gran batalla de I'aigua
a la plaça del Paisos Catalans (plaça de
la Biblioteca).

oo.30 h Al pavelló municipal Antoni
RoureMla, ball amb lbrquestra Amoga.

01.00 h Concert del grup Obrint Pas a

les pistes cobertes del Parc del Graó.

DIUI,IEIIGE2l D'AG(IST

9ill.30hMisses.
1o.00 h lrada de bitlles dlnvitació al

davant de la plaça dels Paisos Catalans
i, a continuació, lliurament dels premis
als guanyadors.

De 1O a 14 h Exposició de P¡ntures
a lbli Alpicatures, dAlbert Corretgé i
Àngel Piulats, al Museu Molí de lOli de
Ca lAgustí (carrer de Lleida, 19)

De 1 1 a 13 h Visites guiades al Mu-
seu Molí de l'Oli de ca lAgustí (carrer de
Lleida,l9)

1 1.(Xl h Cercavila pels carrers del po-

ble amb la Banda deTambors iTrompe-
tes dAlpicaç amb les bandes invitades
de Fraga iMequinensa.

Sortida de davant de la sala Unió.
12.00 h Espectacle d'animació Per a

tots els públics Un dìa genial, a càrrec
de la cornpanyia Alea Teatre, a la sala
La Unió.

Us ve de gust passar un dia genial?Sol

o Pluja? Mar o Muntanya? Cançons a

la vora del foc, o ritmes Estiuencs? Vo-
saltres decidireu on voleu anar, i que
voleu ballar. Petits i grans s'endinsaran
en una excursió, per tal de passar un
dia genial.

De 17 a 21 h Exposició de pintures
a lbli Alpicatures, dAlbert Corretgé i

Àngel Piulats, al Museu Molí de l'Oli de
Ca lAgustí (carrer de Lleida, 19)

De 18 a 2O h Visites guiades al Mu-
seu Molí de I'Oli de ca lAgustí (carrer de
Lleida,19)

18.00 h Al carrer de Lleida, davant del
bar Ribera, espectacle d'animació Gira-
lluna, a càrrec de Marcel Gros.

Benvinguts a lêspai on tot pot ser, on
els arbres són paraigües i la lluna és de
paper. Aquí us espera Marcel que és pa-
llassq especialista en posar el peu a la
galleda i ensopegar moltes vegades
amb la mateixa pedra.

Hi ha coses que li surten bé, hi ha
coses que no tant...lJespectacle al seu
punt, ben enplatat amb un toc de mà-
gia, música, circ, mim.....està preparat!!!
No deixem que es refredi, hi estan tots
convidats!!

Organitza i patrocina: Ajuntament
dAlpicat i Bar Ribera.

20.00 h Ball de fi de festa amb
lbrquestra Moonlight, al pavelló muni-
cipal Antoni Roure Vila.

22.30 h Castell de focs d'artifici amb
mascletá de cloenda de les festes, al
Parc del Graó.

ii 11.30h Processóen honora SantBar-

I tomeu, patró de la vila, que recorrerà els
ll carrers de costum.

Benvolguts veihs iveihes dAlpicat

Com passa el temps! Ja ha tornat el mes dhgost i amb ell la nostra
Festa Major. Aquest ha estat un any de canvis, com sabeu, degut a

les eleccions municipals. Ara tenim noves cares a lAjuntamen! nous
protagonistes a les diferents regidories de l'equip de govern, amb les

il.lusions.renovades per als pròxims quatre anys i arnb noves inquie-
tuds. També tenim moltes ganes de gaudir la festa d'una manera, si

pot ser, més participativa.

Aquesta és la nostra Festa gran, i està pensada per a la gent de
totes les edats. S'han preparat totes les act¡vitats sota el para.¡gües

de la famosa crisi, que no ho oblideu, crisi també vol dir temps
dbportunitats.També temps de valorar, si es pot, tot el nostre entorn

SALUTACIO
i per què no, gaudir de molts valors que de vegades no tenim en
compte amb l'excusa d'haverios tingut sempre al nostre abast.

La nova regidoria de festes, que suma l'experiència acumulada

que duranttants anys ens ha acompanyat, ens estrenarem al pavelló
pol¡esportiu totalment preparat.

Això, però, no ha de ser.cap obstacle per a que tots ¡ totes ehí
proposem que aquest any, si nosaltres volem, pugui ser la millor

Festa Major de la nostra Nstoria personal. Amb aquest dgsig
poder-vos saludar personalment en qualsevol
dels actes programats i desitjar-vos en nom
propi i en el de tot el consistori que presideixo
una molt bona Festa Major de Sant Bartomeu
en companyia de les vosaltres famílies, amics i

parents.

Bona Festa Major!

El vostre alcalde iamic

Pau Cabré Roure
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D'esquena a dreta, la pubilla, Ana ilada Perein UoveÇ i la primera i segona dama fltonor, l{úda Dahahine Gdñó i Merê Gilart Boqué

D'esquena a dreta, la'pubilla inhntil, Mada Prim ft{asanés, i la primera i segona damisel.la, ilònio Escuer Espinet i lraffe Fanere¡ Femández

Dtsquena a dreta, l'hereu, J. Enric Escuer Roure, i el primer i segon cabaler, Edc Uidal Batalla i lker Fane¡es temández

Els 0b¡int P¿s actuann al Parc del Graí la nit de di¡¡abte

Nitsde rockal Graóamb
Benito Kamelas,Obrint
Pas igrups de Lleida
El Parc del Graó torna a conver-
tir-se en escenari per a una sèrie
dhctuacions musicals de franc que
estaran liderades pels grups Beni-
to Kamelas i Obrint Pas, toti que el
rock de Lleida també hi tindrà ca-
buda durant la primera nit festiva.
Tots aquests concerts estan pre-
vistos per a la una de la matinada.
Avuidijous sbbre elventall de pro-
postes concertístiques amb les ac-
tuacions de Campistraus, Plowsha-
re i Malgastando Molla. Les dues
primeres formacions compten
amb l'aval d'haver estat finilistes

en diferents edicions del Pepe Ma-
rín Rock. Campistraus aposta per
un rock alternatiu personal, Plows-
hare continua amb el heavy com a
estendard iMalgastando Molla té
tendència cap al punk-rotk.
Els valencians Benito Kamelas se-
ran els protagonistes absoluts la
nit de demà divendres, on presen-
tarà el seu primer àlbum en direc-
lo, 100%o 8K. Finalmente, la nit de
dissabte queda reservada per a

Obrint Pas, formació que fusiona
ska, reggae, hardcore i mrisica tra-
dicional.
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