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Bona f esta 
PAU CABRÉ ROURE / ALCALDE D'ALPICAT 

Benvolguts ve'ins i véines d'Alpicat, 
Aquest any 2008 el vam comentar pre-
ocupáis per la sequera i el temps ho ha 
normalitzat. Després s'han anat succe-
int moltes altres notídes poc encoratja-
dores i, arribat l'estiu, no es parla d'al-
tra cosa que d'una suposada crisi que, 
de ben segur, ens ha fet recaparitar i 
ens ha fet adonar que abans potser no 
erem tan rics i que ara la situado tam-
poc és tan alarmant. 
El temps, que és savi, de tant en tant 
posa cadascú al seu lloc. Com diu el 
president del Barca: "no estamos tan 
mal". Després de totes aqüestes notíd-
es arriba l'agost,- les vacances i la nostra 
estimada festa de Sant Bartomeu que, 
com cada any, ens dura a retrobar-nos 
amb amics i parents per tal de gaudir 
d'uns dies de festa i de convivénda. 
Vull felidtar la Regidoría de Festes per 
la seva gestió i per la programado que, 
amb els recursos limitats, ha aconse-
guit per ais alpicatins i per ais visitants 
de totes les edats. 

Espero que gaudiu al máxim d'aquests 
dies de festa i que hi partidpeu d'una 
forma activa. En nom propi i de tot el 
consistori vull agrair d'una manera 
molt espedal els nostres companys, 
treballadors de l'Ajuntament, el seu 
important esforc perqué cada activitat 
disposi deis mitjans necessaris en el 
moment oporrú, amb l'objectiu que els 
véins i les véines puguem gaudir deis 
actes amb la millor comoditat i segure-
tat. Espero trobar-vos en qualsevol deis 
actes per tal de poder-vos desirjar per-
soiulment una bona Festa Major. 

Origina l program a 
a les feste s de Sant 
Bartome u d'Alpica t 
Inclou activitats com una g i mea na 
de vehicles o partides de 'paintball' 
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1. BARBERO 

Teresa Casáis, Clara Gilart i Hagia Ribau 

I REDACCIÓ 
ALPICAT 

Les campanes i els coets anun-
ciaran aquesta tarda l'inici de la 
Festa Major de Sant Bartomeu 
d'Alpicat, que arrencará amb 
una cercavila amb La Crema-
llera, els gegants, el Manelic i 
la Nuria. 

El programa, pero, a banda 
de les tradicionals sessions de 
ball, sardanes o els oficis re-
ligiosos, inclouran un seguit 
activitats que l'omplen d'ori-

ginalitat. Aquest és el cas de la 
gimeana de cotxes organitzada 
per la penya Campo qui pugo 
que es fará demá a les sis de la 
tarda; les partides de paintball 
que tindran lloc dissabte a par-
tir de les onze del matí i que 
permetran ais participants des-
carregar elevades dosis d'adre-
nalina; o una exhibició-concurs 
d'arrossegar pesos amb tractors 
que es fará demá a partir de les 
quatre de la tarda, entre moltes 
altres sorpreses.

Arcad i Blanc , Óscar Grau i Nésto r Ferrer 
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