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FESTA MAJOR

GIMENELLS

Tot a punt per una nova edició
de la Festa Major de Gimenells
Aquest cap de setmana
Gimenells acollirà la seva
tradicional Festa Major de
maig en honor a Sant Isidre.
La Festa Major, que tindrà lloc
des d’avui fins al dilluns, dia 15
de maig, compta amb un gran
nombre d’activitats per a tots
els públics. La Festa arrencarà
aquesta tarda, amb unes cucanyes infantils organitzades pel

grup de joves de la població.
Tot seguit, a les 20.00 hores,
s’inaugurarà una exposició del
Col·legi d’Arquitectes de Catalunya sobre els pobles de l’INC.
Posteriorment, a les 21.00 hores
tindrà lloc la presentació oficial
de Pubilles i Hereus. Tot seguit
tindrà lloc l’obra de teatre ‘Arsènic per Compassió’. L’espectacle anirà a càrrec de Gimenart,
el grup de teatre de Gimenells,
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Us desitgem
Bona
Festa Major

que estrena la seva darrera obra
a l’escenari de la població. Es
tracta d’una adaptació de l’obra
de Hoseph Kesselring. Divendres, la gresca finalitzarà amb
una festa per al jovent.
La jornada de dissabte arrencarà amb un esmorzar popular i
el tradicional recorregut de caça.
A les 10.30 hores, tindrà lloc el
campionat de bitlles i, posteriorment, el concurs de Carabasses
Artístiques. A l’hora de dinar,
hi haurà una fideuada popular,
que tindrà lloc al Recinte de Les
Moreres. Per als més menuts,
durant tota la tarda s’instal·larà

a Gimenells un parc d’Inflables,
que es trobaran a la pista de
futbol sala de les piscines. A les
18.00 es farà el tradicional Corre
Bars, i per cloure la festa, hi haurà un ball de tarda i un altre de
nit, amb l’orquestra Junior’s.
Diumenge, per la seva banda, tindrà lloc una missa amb la
presència dels Hereus i les Pubilles d’enguany. Posteriorment, hi
haurà un aperitiu popular i un
reconeixement a la gent gran de
la població. Passades les dotze
del migdia tindrà lloc una exhibició d’Alikdo, una art marcial
japonesa pertanyent a la classifi-

Benvolguts veïns.
Entre els dies 12 i 15 d’aquest
mes de maig del 2017, celebrem
la Festa Major en honor al nostre patró, Sant Isidre Llaurador,
com escau en un poble d’agricultors com és el nostre.
Així les coses, les diferents associacions veïnals, en col·laboració
amb l’Ajuntament, han preparat
un programa d’activitats per tal
que famílies i amics puguin gaudir d’uns dies de festa i celebració al nostre poble, que constarà
d’actes diversos i destinats a tots
els col·lectius, omplint un cap de
setmana que sempre ens permet carregar les piles per encarar les últimes setmanes de primavera, en les que els pagesos
intensificaran els treballs sobre
les seves collites; els estudiants
se centraran en els definitius
exàmens de juny; i els padrins
podran aprofitar les suaus temperatures per caminar i fer exercici.
Pel que fa al programa en si, cal
destacar, en l’àmbit cultural, l’exposició sobre la història I l’arquitectura dels pobles de la colonització agrària que ha preparat el
Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, amb la que posarem punt
final a aquest cicle bianual d’actes de divulgació i valorització de
la nostra realitat històrica, i amb
el que podem considerar asso-

lit l’objectiu d’afavorir el coneixement dels trets característics
dels pobles de l’INC i, en especial, de Gimenells. Dita exposició
s’inaugurarà divendres a la tarda
amb la presentació oficial dels
hereus i les pubilles i romandrà
oberta al públic durant tots els
dies de la Festa Major.
Seguint amb les activitats de
caràcter cultural, també el divendres podrem assistir a l’estrena teatral de l’obra ‘Arsènic
per Compassió’ del vitaminat
grup de teatre local Gimenart.
Pel que fa a les esperades actuacions musicals, a més de les habituals nits de ball de divendres
i dissabte al recinte de Les Penyes, el dissabte a la tarda tindrà
lloc la xaranga de ‘Los Metralletas’, amb els que recorrerem
els bars i restaurants d’un poble
que compta amb una oferta tan
destacada en aquest sector com
és el nostre. Posteriorment, a
partir de les 20.00, i fins a la matinada, el Local Social s’omplirà
del millor ritme amb les sessions
de ball a càrrec de la prestigiosa
‘Orquestra Junior’s’.
Durant la Festa Major no poden
faltar activitats pels més petits,
per això, els joves prepararan
unes divertides cucanyes el divendres a la tarda, a la plaça del
Geriàtric. Per altra banda, el dissabte, després del dinar popular

cació de gendai budo. A la tarda,
hi haurà un espectacle de màgia
per als més menuts i, a l’hora de
sopar, un entrepà popular al Local Social de la població
El darrer dia de la Festa de
maig serà el dilluns, en què es
durà a terme una missa en honor a Sant Isidre, Patró de Gimenells. Tot seguit, com és tradició,
tindrà lloc la plantada d’arbres
populars. A l’hora de dinar, tindrà lloc el Dinar de la gent gran,
i Gimenells s’acomiadarà un any
més de la seva Festa Major amb
un ball de tarda a càrrec del Duet
Planes.

salutació
DANTE PÉREZ
BERENGUER

Alcalde de
Gimenells

al Parc de les Moreres, disposarem de l’habitual parc d’inflables infantil, a la pista continua
de futbol sala. També està pensada per a les famílies la tarda
de diumenge, amb una jornada
d’espectacles de màgia, a càrrec
de tres dels millors mags de Catalunya.
Per últim, el dia del nostre patró,
el dilluns dia 15, s’obrirà amb la
missa en el seu honor; tot seguit, a mig matí, està prevista la
IV Plantada Popular d’Arbres de
Gimenells, on nens i adults podran deixar el seu segell amb un
gest tan significatiu i perdurable
en el temps com plantar un arbre al poble, en aquest cas, al
parc de la Cooperativa, al costat
del supermercat; acte que finalitzarà amb un refrigeri per tots
els participants.
I finalment, el mateix dia del patró, el ‘Duet Planes’, en acabar el
dinar de la gent gran, posarà el
punt final a les festes de maig de
la millor manera; amb una tarda
de ball oberta a tothom!
Així, us desitgem unes bones
festes!
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divendres, 12 de maig

claustre de la Caserna.

18.30 Cucanyes Infantils. Per
començar la Festa Major, el grup
de joves organitza una tarda de
jocs i diversió pels més petits. A
la plaça del Geriàtric.

21.30 Obra de Teatre “Arsènic
per compassió’, del grup
Gimenart. El grup de teatre de
Gimenells estrena la seva darrera
actuació a l’escenari que els ha
vist créixer. Entrada a 3 euros.
Una obra de Joseph Kesselring,
a partir de la versió de Guillem
- Jordi Graells (Teatre Lliure), i
adaptada i dirigida per Víctor
Saló.

20.00 Inauguració Exposició
Colonització. La Sala Cultural de
la Caserna albergarà l’exposició
del Col·legi d’Arquitectes de
Catalunya sobre els pobles
de l’INC, abans de començar
un itinerari per totes les
demarcacions dels col·legis

01.00 Festa al Recinte de Les
Penyes. Els joves del poble

Pla de la Font oferirà l’esmorzar
popular habitual, amb els millors
productes de la terra fets a
la brasa. Aquells que vulguin
i disposin de llicència també
podran provar punteria amb els
plats. AI costat de la bàscula.

l’orquestra Junior’s oferirà, en
primer lloc, una sessió de ball, i
en segon, un repertori de rock i
pop.

diumenge, 14 de maig

actes

un entrepà al Local Social. Els
tiquets seran a 1,5 euros i es
trauran allà mateix.

dilluns, 15 de maig

10.30 Tirada de bitlles. El Club
de Bitlles de Gimenells organitza
un campionat de bitlles amb
6 equips. Veniu a provar sort
en aquest esport i a animar els
nostres tiradors locals, aquest
any, al pàrquing de maquinària
agrícola.

11.00 Santa Missa. Celebrarem
la missa de diumenge amb els
hereus i pubilles.

11.00 Missa St. Isidre. El dia del
Patró s’obrirà amb una missa
dedicada a ell.

12.00 Concurs de Carabasses
Artístiques. Després d’haver
disposat de setmanes per
decorar les carabasses, el jurat
popular valorarà els treballs
i entregarà els premis a les
més elaborades, al Parc de les
Piscines.

12.00 Aperitiu Popular i
Reconeixement a la Gent del
65è Aniversari. A la placeta de
l’església tindrà lloc l’habitual
vermut popular.
12.15 Exhibició d’Aikido. A la
Plaça Espanya tindrà lloc una
demostració d’aquest art marcial
japonès amb una destacada
càrrega filosòfica.

12.00 Plantada Popular
d’Arbres. Un any més, grans i
petits tindrem l’oportunitat de
plantar un arbre al nostre poble,
quelcom sempre productiu i
emocionant. Enguany serà al
parc del costat de la Cooperativa
del Camp.

14.00 Fideuada Popular. Pel dinar
popular d’aquestes festes de
maig, al Recinte de Les Moreres,
tindrem fideuà mixta. Els tiquets
s’hauran d’adquirir al Restaurant
de Les Piscines, fins al dia 12 de
maig, a raó de 5 euros.

18.00 Tarda de Màgia. Els Mags
Fèlix, Òscar de la Torre i Jordi
Cumelles oferiran un espectacle
de màgia al Local Social, amb una
durada de dues hores.
20.30 Entrepà Popular. Acabarem
la tarda de diumenge amb

14.00 Dinar Gent Gran. Els
jubilats i pensionistes del poble
celebraran el seu habitual dinar.
16.00 Tarda de Ball. El Duet
Planes ens oferirà una tarda de
ball per tancar les Festes, al Local
Social.

15.00 Parc d’Inflables. La pista de
futbol sala de les piscines acollirà
els habituals inflables pels més
petits.
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professional d’Aragó i Catalunya,
a fi de difondre el nostre
patrimoni.
21.00 Presentació Oficial de
Pubilles i Hereus. Com cada any,
el relleu del pubillatge passa
de generació en generació a
Gimenells, acte que marca l’inici
oficial de la Festa Major. AI

disposaran de la carpa habitual
per tothom qui vulgui ballar al
ritme de les darreres novetats
musicals.

dissabte, 13 de maig
08.00 Esmorzar Popular i
Recorregut de Caça. L’Associació
de Caçadors de Gimenells i el

18.00 Corre Bars. AI ritme de
la xaranga dels ‘Metralletas’
recorrerem els carrers del poble
fent parada als diferents bars i
restaurants on disposarem de
tapes preparades per l’ocasió.
20.00 Ball de Tarda. L’orquestra
Junior’s, una de les més
prestigioses de Catalunya, ens
oferirà la sessió de ball habitual.
00.30 Ball de Nit. Des de
mitjanit i fins a la matinada,
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