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I Festa Maior

Una immersió... en la disbauxa
TALPIFANGADA, EL MEGATOBOGAN URBA ESPECTACLE DE LA NOVA TRINCA, PROTAGONISTES

La disbauxa comença a rodar a
Alpicat. I no és només una frase
feta. Una caminada nocturna
dóna la benvinguda a cinc jor-
nades atapaïdes de propostes
per a tothom.

Algunes, novedoses, com el
quadrangular de futbol amistós
o I'Alpifangada, que convida a
superar proves submergits en
el fang. A deixar-se arrossegar
també incita el megatobogan
urbà de 75 metres, instal'lat dis-
sabte a la tarda. I, en especial, la
música, que imposa la seua llei
cada nit. Picant l'ullet als més jo-

Sigueu-ne partíc¡ps

Benvolguts i benvolgudes
verns i veïnes d'Alpicat, .

Els darrers dies d'agost qón
de festa grossa a Alpicat, di-
es de festa gran en honor del
nostre patró, sant Bartomeu, al
qual dediquem la Festa Major
d'Alpicat.

Enguany, entre el 24iel27
d'agost, podrem gaudir d'acti-
vitats de tota mena, amb pro-
tagonisme per a la música, les

ves, elmestissatge ple d'energia
dels Doctor Prats, les versions
de De Noche i la Bruixa Express
o els Delplan. I, captivant els
més grandets, orquestres com
Selvatana, Maravella o Junior's
I tant per als nostàlgics com per
aljovent que els ha de descobrir,
els èxits de Mainat, Cruz i Pas-
qual posats al dia pels còmics
cantants de La Nova Trinca.

Seduiran tothom xous com
el Music Bo¡ dels Fadunito, el'
Còsmix deTeatre Mòbil i jocs de
fusta de Van de Bòlit. Un castell
de focs hi posarà el comiat.

PUBIttES I HEREUS. Dêsquerra a dreta, a dalt, Paula Escuer (pubilla), Marta Gilart (dama), AnnabelViles (dama),

Alba Sánchez (pubilleta), Maria Chico (dameta) i Marta Alòs (dameta). A sota, Arnau Ribot (hereu), Eloi Bertran
(cabaler), Arnau lñiguez (cabaler), Sergi Capdevila (hereuet), Marc Escuer (cabaleret) i Martí M. Gilart (cabaleret).

Doctor Prats, De þ'JochË, La Brulxa

Exprest i Delplan,,\iiaravella, Selvatana

o Junior's hi po:en la banda sonora

tradicions, els esports, els in-
fants, la diversió... No cal dir
que enshem esforçat almàxirn
per tal que els actes progra-
mats abastin tots els gustos i
edats, de manera que aquests
dies siguin nimés ni.menys que
allò que us deia més amunt:
una festa gran, de tothom i per
a tothom. I, des d'aquest punt,
el meu agraïment a la Teresa
Bosch, regidora de Cultura i
Festes, per la seua gran dedi-
cació, i als alpicantins i alpican-
tines que s'esforcen a organit-
zar activitats en aquêsts dies.

Uns dies que, no ho oblidem,
seran de retrobament amb fa-
miliars i amics, motiu pel qual
volem oferir-vos el millor marc
possible per a un encontre que
us.desitgem que estiguþle de
joia i que, com no podia ser
d'altra manera, es desenvoþi

sota el clima de civisme, convi-
vència, cordialitat i harmonia
que sempre ens ha caracterit-
zat, i al qual estem convençuts
que, una Festa Major més, hi
contribuireu.

Aquest 2Ot7 està sent un
any força important per a no-
saltres. Es aixíperquè aquest
any hem acabat de definir i de
posar en marxa projectes que
han de marcar l'esdevenidor
dAlpicat. És el cas, per exem-
ple, de la reforma deles pis-
cines o de la rehabilitació de
CalNegre pertal d'erigir-se en
la futura seu de l'{juntament.
Però, per damunt de tots,jo em
permetria situar-hi el nou insti-
tut de Secundària, unequipa-
ment que ja serà una realitat
per a aquest curs que estem a
punt d'iniciar. Un institut llar-
gament esperat i reivindicat

p9r tots els veïns i veïnes del
poble, que suposarà un canvi
en el dia a dia dâlpicat i en
la formació de les generacions
del futur.

Projectes i realitats, doncs,
que van prenent forma, però
que ens han de mantenir alerta
per saber treure'n profit i per
seguir creixent plegats i bus-
cant noves fites dins aquest
objectiu comú que és Alpicat,
al qual entre tots hem de situar
en el lloc que es mereix. Petites
o grans passes que crec que són
motiu suficient per celebrar-les
com cal en la que és la festa
més gran de totes les que es fan
i es desfan al nostres poble: la
Festa Major.

Per tot plegat, us convido a
ser partícips d'aquesta festa i
a viure-la amb intensitat, de
la mateixa manera que durant

la resta de I'any us convido a
mantenir l'esperit i l'empén-
ta que ens acompanyarà du-
rant aquests dies de gresca.
Però crec, sincerament, que
fer poble ho és tot: és treballar
en el dia a dia, i ho és també
integrar-se en les festes, com
també ho és compartir la jo-
ia d'estar juats en un projÞcte
coqrú que és el nostre poble.

Es aquest I'esperit que ha
de fer que convertim la nos-
tra Festa Major en una festa
ohe.rta i plural, en una festa
vivdi dinàmica com és Alpicat.

Per això, en el meu nom i en
el de tot lAjuntament, us ani-
rno a sentir la festã, us animo a
sentir Aþicat. Molt bona Festa
Major a tothom!

.,OAN GILART
Alcalde dAlpicat

L' ajuntament

d,ALPICAT
us desitja

BOA{A FESTA MAJOR
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DIMECRES 23
20.30 Caminada nocturna popular
pel terme dAlpicat. Sortida: plaça dels
Parsos Catalans.

21.00 Sopar de germanor de les pe-
nyes per a penyistes acreditats. Al re-
cinte de penyes ubicat a l'esplanada
Alpicat com Cal, al passeig del Parc.

DIJOUS 24
18.00 Repic de campanes i esclat de
coets anunciant el començament de
la Festa Major.
Cercavila Rafs a càrrec de la Compa-
nyia CampiQui Pugui. Hi haurà pluja
de caramels a la sortida de la cercavi-
la, al davant de lAjuntament. A l'aca-
bar, animació infantil Disco Pinþ.

1?.3t lll Concurs de coques a la Cas-
sola. Al bar del Casal.

:t 2.00 Pregó de festa a càrrec de Jofre
Mateu González. Acte de proclamació
de les pubilles iels hereus, presentat
per Laia Carulla i Albert Gomé2. Lliu-
rament dels premis del concurs de
cartells anunciadors de la Festa Major.

7:?.30 Sopar popular. Preu: 20 euros
adult J0 euros infantil. A les pistes del
Parc del Graó.

23,00 Escala en hÊf xou de les pe-
nyes i d'altres grups al pavelló muni-
cipal Antoni Roure Vif a.

A l'acabar, el jurat del concurs avalua-
rà la decoració lbriginalitat iel treball
de cada una.
,JC.0O Concert de versions a càrrec de
De Noche. A les pistes poliesportives
del Parc del Graó.

Continua la festa a la zona de penyes,
ubicada a l'esplanada Alpicat com Cal,

al passeig del Parc.

DIVENDRES 25
07.00 Cercavila pels carrers del poble
amb el grup Batucada Sambalà.5or-
tida del recinte de penyes. La penya
Els Putos repartirà coca i xocolata a la
plaça interior del Casal.

09.00 Cercavila pels carrers del poble
amb la banda deTambors iTrompetes
dAlpicat.
1 1.00 Processó en honor de sant
Bartomeu, patró de la vila.Tot seguit,
celebració de la Santa Missa, cantada
per la coral Sant Bartomeu, sota la di-
recció d'Emi Boira, i repartiment del
tradicional pa beneil.
12.00 Espectacle Music Box a càrrec
de la companyia Fadunito. A la plaça
de la Natura.
17.30 a 18.30 Alpifangäda infantil'
per a famílies i/o per a infants ijoves
de l0a 14anys.
'l 8.30 a 21 .00 Gran Alpifangada per a

persones més grans de 14 anys.

18.00 Concert amb lbrquestra Mara-
vella al pavelló Antoni Roure Vila.

20.00 Sessió de ball a càrrec de lbr-
questra Maravella al pavelló munici-
pal Antoni RoureVila.
22.30 Actuació de La Nova Trinca.
Espectacle per a tots els públics. Preu:

anticipada 5 euros, a taquilla 8 euros.
A la sala la Unió.

00.00 Ball de nit amb lbrquestra Ma-
ravella. Al pavelló municipal Antoni
Roure Vila.

00.00 Concert a càrrec de Doctor
Prats al recinte Alpicat com Cal, da-
vant del pavelló municipal. Prèvi-
ament, entrega de premis als gua-
nyadors del concurs dþscala en hi-fì i

concurs de decoració de penyes de la

Festa Major. Continuació de la festa a

la zona de penyes.

DISSABTE 26
12.00 Van de bòlit! Joguines de fusta
per a petits i grans a càrrec de la Cia.

El Pájaro Carpintero. A la plaça interior
del Casal.

14.00 Concurs de paelles igimcana
per a penyistes acreditats al recinte
de penyes.

i6.00 a 19,00 Megatobogan urbà
de 75 metres amb animació musical
apte per a tots els públics. Al carrer
del Bosc.

te, ü0 concert amb lbrquestra Sel-
vatana. Al pavelló municipal Antoni
RoureVila.

I 9.00 Correfoc infantil amb la percus-

sió dels diables dAlguaire Fot-li Foc i

Fort.
19.30 Primer quadrangular del futbol
amistós al camp de futbol municipal.
20.00 Sessió de ball amb lbrquestra
Selvatana. Al pavelló municipal Anto-
ni Roure Vila.

23.00 Correfoc a càrrec dels Diables
Fot-li Foc i Fort dAlguaire, acompa-
nyats dels Diables Lo Peirot deTremp.
00.00 Ball amb lbrquestra Selvatana
al pavelló municipal Antoni Roure
Vila.
01.00 Concert amb Delplan i el grup
de versions La Bruixa Express, a les
pistes del Parc del Graó. Continua la

festa a la zona de penyes.

DTpMENGE 27
08.00 Recorregut de caça al camp de

'.tir dAlpicat, al costat de la bassa dels
Rovinals, on hi haurà u'n esmorzar
popular.

12.00 Còsmix a càrrec deTeatre Mò-
bil. A la sala La Unió.
18.00 Activitat familiar amb l'espec-
tacle participatiu de circ i bombolles
de sabó de la companyia lmprovistob
Krusty Show. Al carrer Lleida, davant
del bar Ribera.

19.00 lll Diada de Cultura Popular
amb la cercavila pels carrers del po-
ble en la qual participaran diferents
grups de cultura popular itradicional
de Catalunya.

20.00 Ball de fi de festa amb lbrques-
tra Junior's. Al pavelló municipal An-
toni RoureVila.

22.30 Castell de focs d'artificide clo-
enda de les festes a càrrec de Pirotec-
nia Zaragozana. Al Parc del Graó.

Els valents es posen a prova
a la primera Alpifangada
Porucs, abstingueu-vos-en.
Contràriament, si no us fa
por res i us sentiu invenci-
bles, divendres, a l'esplana-
da de davant de la llar d'in-
fants, us espera l'Alpifanga-
da, a instància de la penya
Alpitrakens. La nova inicia-
tiva consisteix en una sèrie
de proves d'obstacles amb el

fang com a protagonista. Obri-
rà foc la versió infantil, per al
jovent de 1-0 a 14 anys, que se
celebrarà de dos quarts de sis
a dos quarts de set. Prendrà el
relleu la versió sènior, adreçada
als més garns de 14. Hauran de
sorteja¡ amb la major habilitat
possible, un seguit d'obstacles
on el fang és l'element comú.

Hauran de superar proves amb el fang Gom a protagon¡sta.

Cercavila, disco, jocs de fusta , circ,
bombolles o Cosmix an¡men els nens

Els infants no tindran motiu
de queixa. Espectacles ijocs
els trauran el carrer cada dia.
Demà, als primers compas-
sos festius, se sumaran a la
cercavila Rats i ballaran al
ritme de la disco Pinky.

Divendres, contribuiran a
arreglar una capsa de música
gegant, seguint instruccions
dels Fadunito. I s'arrebossa-
ran de fang i aigua a dojo en
l'Alpifangada menuda.

Pel quefa a dissabte alma-
tí, El P ájar o Carpinte¡o els
incita a anar de bòlit, e3pie-
ment les possibilitats d'unes
joguines de fusta. A la tarda,
encara amb el regust dçl con-
curs de paelles i la gimcana,
lliscaran amb flotador o ma-
talàs d'aigua pel megatobo-
gan. I a la nit, entraran en
calor sumant-se al correfoc.
Finalment, diumenge segui-

'Còsmix', diumenge migdia.

ran les peripècies dels viatgers
Cò smix i fann malabars, equili-
bris de circ i bombolles de mans
d'Improvisto's Krusty Show.De Noche, al Par< del Graó demà.

CTIIICA UITERIIARIA

Joc de la Bola, 22 - 25003 Ueida Tel, 973 æ1 797

Nostra Senyora del Carme, 1 - 25001 Lleida Tel, 973 204 408

¿'uncEilctEs 24H - 639 367 988
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Els desítgen, urra.
Bona Festa. iVfajor


