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4AJUNTAMENT DE LA FATARELLA   

4CASAL DE LA VILA

4?MAJORALS DE LA MARE DE DÉU

4?ASSOCIACIÓ DE  MARES I PARES D'ALUMNES (AMPA)

4?ASSOCIACIÓ DE JOVES AMICS DE LA CULTURA

4QUINTES I QUINTOS 2009/10

4?ASSOCIACIÓ DE JUBILATS I PENSIONISTES

4FUNDACIÓ EL SOLÀ

4CD LA FATARELLA

4COL.LECTIUS I PARTICULARS DIVERSOS.
  

Treball guanyador del Concurs de Cartells 2009 Festes Majors 
d'Estiu  (categoria a partir dels 15 anys).

Autora:  Andrea Cugat Llop (“Kiko's”)

Treball guanyador del Concurs de Cartells 2009  Festes Majors 
d'Estiu (categoria Fins a 14 anys).

Autora:   Sarai Segura Costa  (“Mar del Calsinarie”).

Organitza: Col.laboren:

Ajuntament de La Fatarella
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ORGANITZADORS D'ACTES

I COL.LABORADORS:
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SALUTACIÓ DE L’ALCALDESSA

Benvolguts fatarellencs i fatarellenques,

El nostre estimat poble es torna ja a vestir de festa com cada any. Amb l'esforç 
conjunt vostre i de l'Ajuntament, estem fent que la Fatarella sigui cada cop 
més un reflex de la nostra singularitat.

Com tots sabeu estem en una situació de crisi econòmica i l'Ajuntament ha de 
fer “mans i mànigues” per a optimitzar els seus recursos, així ho ha fet amb les 
Festes Majors d'estiu per tal que no es vegin afectades per cap retallada. Fins 
i tot, s'ha canviat el format i el disseny del programa, per que resulti més 
atractiu i  també perquè tots pugueu participar més activament i disfrutar de 
la festa.

Des de la regidoria de cultura i festes s'han omplert els dies amb actes de tota 
mena com ja és una tradició: missa, jota, ball, “corrida de rucs”, 
exposicions...i també d'altres nous, com els trabucaires; però no podem 
oblidar el més important: la vostra participació, la vostra actitud.

El sentiment de pertinença, i l'oportunitat de cohesionar la societat, són 
elements claus , a l'hora de programar i organitzar les festes majors. El nostre 
poble és la suma del teu treball, del teu dolor, del teu somriure, dels teus 
somnis, del teu tractor, de les teves mans, del teu anar i venir, dels ratos 
passats al bar fent conversa , jugant a cartes o al parxís, dels ratos que ens 
hem fet companyia, de les nostres diferents opinions....en definitiva, del 
nostre dia a dia. I a més a més tenim la sort de comptar amb un teixit d'entitats 
que hi col·laboren amb ganes i força . És un valor afegit al nostre poble i a tots 
els  hem d'agrair la seva vitalitat.

Un temps de festa és imprescindible per a seguir treballant i tots tenim el dret 
de gaudir-lo, per això i perquè ens ho mereixem, farem que la festa tingui 
sempre un racó en la nostra memòria. Un racó per a tots els que vulgueu 
endinsar-vos als dies de festa i descobrir lo feliç que es pot ser a la Fatarella 
durant les Festes Majors 2009. Hem d'aconseguir que aquests dies siguin 
l'escenari de records inoblidables i d'exterioritzar l'orgull de pertànyer a un 
poble i a un territori.   

En nom del consistori i en el meu propi us desitgem i ens desitgem unes Bones 
Festes Majors d'estiu i tant de bo el nostre desig us arribi amb la força que hi 
hem posat. Que tots plegats: els que vivim aquí tot l'any, els que hi passeu tots 
els dies que podeu, els convidats, els parents... tinguem una bona Festa Major 
d'estiu.

Visca la Fatarella!!!!!

Carme Pelejà Anguera

Alcaldessa-Presidenta

 



4

PUBILLA I
DAMISEL.LES



PUBILLA

Alba Rius Comellas

1a DAMISEL.LA Sandra Querol Rius

2a DAMISEL.LA

Alba Sunyer Balsebre
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DIVENDRES, dia 31

A les 19.30:  Final de la "novena" i, seguidament, celebració de la Santa 
Missa a la Capella de la Mare de Déu de la Misericòrdia, amb 
l'assistència dels Majorals de la Mare de Déu.

DISSABTE, dia 1

A les 6.00:  Cant de l'Aurora pels carrers del poble.

A les 7.30:  Sant Rosari de l'Aurora amb l'acompanyament de  La Cobla-
orquestra  MIRANTFONT.  A continuació, Santa Missa a la 
Capella.

A les 12.00:  Missa Major concelebrada a l'Església Parroquial, amb 
l'assistència dels Majorals de la Mare de Déu.

DIUMENGE, dia 2

A les 12.00:  Missa Major concelebrada a la Capella, amb la Coral 
Parroquial, amb l'assistència de les autoritats locals, Pubilla i 
Damisel·les que, amb l'acompanyament del “Grup Lo Bordó de 
Sant Francisco i Amics de la Fatarella”, faran una ofrena floral 
a la Mare de Déu de la Misericòrdia.

DILLUNS, dia 3  

A les 12.00:  Missa solemne a la Capella de la Mare de Déu de la 
Misericòrdia, amb l'assistència dels Quintos i Quintes.

DIMECRES, dia 5

A les 12.00:  A l'Església Parroquial, Missa  d'acció de gràcies a intenció 
dels iaios i iaies del poble.
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ACTES RELIGIOSOS
Programa dels actes religiosos en lloança de la 
Mare de Déu de la Misericòrdia, Patrona de la Fatarella
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ACTES POPULARS
Programa dels actes cívics i populars.

DIVENDRES, dia 31  -  Vespra de les Festes

A les 12.00:  Repic de campanes que anunciaran el començament de la 
Festa Major 2009.

A les 19.00:  Cercavila pels carrers del poble a càrrec de la 
Cobla–Orquestra MIRANFONT.

A les 22.30:  Al Casal, presentació i proclamació de la Pubilla 2009, ALBA 
RIUS COMELLAS, i de les Damisel·les,  SANDRA QUEROL 
RIUS i ALBA SUNYER BALSEBRE.

Acte seguit es farà el Pregó de la Festa Major, enguany a 
càrrec  de Josep Ardévol Gironés, de “Cal Serio”.

A les 23.35:  També al Casal, cantada d'havaneres a càrrec del grup 
"PENJATS DE L'HAM", amb rom cremat per a tothom.

A les 00.00:  A la Pista Poliesportiva, concert de rock amb els grups:  
"DISCIPULOS DE OTILIA”, “BONGO BOTRAKO” i “ARANGU”.  

DISSABTE, dia 1 - Festa dels Majorals de la 
Mare de Déu

A les 13.15:  Després de la Missa, començarà la tradicional "plega" dels 
Majorals de la Mare de Déu. 

A les 16.30: Al camp d'esports  municipal, gran partit de futbol entre CD LA 
FATARELLA – HORTA DE SANT JOAN.

A les 18.30:  Ball popular de la Jota de la Fatarella, a la Plaça Major, 
amenitzat per la Cobla–Orquestra MIRANFONT.

A les 20.00:  Sessió de ball de tarda, al Casal, a càrrec de l'Orquestra "LA 
TRIBU DE SANTI ARISA”.

A les 00.00:  Al Casal, concert a càrrec de l'Orquestra  " LA TRIBU DE 
SANTI ARISA” i, tot seguit, sessió de ball de nit amb la mateixa 
orquestra.  

 



DIUMENGE, dia 2  -  Festa de l'Ajuntament

A les 13.00:  Ballada de sardanes a la Placeta de la Capella de la Misericòrdia, 
amb la COBLA MIRANTFONT.

A les 16.45:  Galejada pels carrers del poble fins la Plaça Major a càrrec dels 
TRABUCAIRES DE CASERES.

A les 18.30:  Ball de la Jota de la Fatarella, a la Plaça Major, a càrrec de la 
Cobla - Orquestra MIRANTFONT, organitzat per l'Ajuntament.

A les 20.00: Sessió de ball de tarda, al Casal, amb l'Orquestra "LA DAMA".

A les 22.00:  Cercavila pels carrers del poble amb  la Cobla - Orquestra 
MIRANTFONT, animada pels Quintos i Quintes que anunciaran el 
començament de la seva festa.

A les 00.00:  Al Casal, concert a càrrec de l'Orquestra "LA DAMA" i, tot seguit, 
sessió de ball de nit amb la mateixa Orquestra.

Acabat el ball de nit, s'iniciarà la "xaranga" dels Quintos i Quintes 
pels carrers del poble, amb sorpreses durant el recorregut  i en 
acabar XOCOLATADA per a tots els supervivents.

DILLUNS, dia 3  -  Festa dels Fadrins

A les 9.30:  Cercavila pels carrers del poble amb la Cobla - Orquestra 
MIRANTFONT , animada pels Quintos i Quintes.

A les 12.30:  Al "Pla de la Bassa" tindrà lloc la tradicional "corrida" de rucs, 
amb premis de la "llançada"   per als guanyadors, organitzada 
pels Quintos i Quintes.

A les 13.00:  Començarà la "plega" a benefici dels Quintos i Quintes, amb 
l'acompanyament de La Cobla - Orquestra MIRANTFONT 

A les 18.30:  A la Plaça Major, ballada de la Jota de la Fatarella pels Quintos i 
Quintes, amenitzat per La Cobla - Orquestra MIRANTFONT .

A les 20.00:  Sessió de ball de tarda, al Casal, amb l'Orquestra "CRISTAL 975”.

A les 00.00:  Sessió de ball de nit, al Casal de la Vila, amb la mateixa Orquestra 
" CRISTAL 975”.
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DIMARTS, dia 4 -  Festa de la mainada

A les 12.30:  Exhibició i cloenda dels cursets de natació infantils, a les Piscines 
municipals, amb lliurament de diplomes a tots els participants, a càrrec de 
l'Associació de Mares i Pares d'Alumnes (AMPA).

També en el mateix acte tindran lloc competicions i curses de natació, amb 
trofeus i medalles per a tots els participants, lliurats per l'Ajuntament i 
l'AMPA.

A les 16.30:  A la Plaça Major, concentració dels xiquets i xiquetes per al cercavila que és 
realitzarà amb components del grup d'animació “MAS DE LA SOLFA” i 
col·laboradors. Traurem al carrer la cuca i els capgrossos i us animen a 
disfressar-vos, per tal de commemorar els 30 anys de l'associació de joves 
amics de la cultura de la Fatarella.

A les 17.15  Al Casal , espectacle infantil  “UNA CASA SENSE CLAUS” a càrrec de 
l'Associació Cultural Calaix de Sastre. 
La sortida de la jota serà del Casal, un cop acabat l'espectacle infantil.

A les 19.00:  A la Plaça Major, ballada de la Jota de la Fatarella per a la mainada, amb 
obsequis que ofereix l'Ajuntament a tots els balladors i amb 
l'acompanyament La Cobla - Orquestra MIRANTFONT .

A les 20.00:  A la Sala de Ball del Casal  , representació de l'obra de teatre "MENTIDERS"  
a càrrec de la companyia de teatre L'Enramada.

DIMECRES, dia 5  -  Festa de la Gent Gran

A les 10.15:   Abans de la missa, cercavila amb  “La rondalla de Vilalba” de Vilalba dels 
Arcs, que acompanyarà les autoritats locals i els representants de 
l'Associació de Jubilats local als domicilis dels iaios i iaies més grans del 
poble, als quals se'ls hi farà lliurament d'un obsequi.  Acabarà el recorregut, 
a la Plaça Major.

A les 13.00:  Al Casal, concert i ball de vermut per a la gent gran, a càrrec de La Cobla - 
Orquestra MIRANTFONT. 

A les 16.30:  Al costat de la pista poliesportiva, gran tirada local de birles.

A les 19.00:  A la Sala de Ball del Casal, espectacle a càrrec de JOSÉ GARITA I SUS  
MARIACHIS.

En acabar l'espectacle s'oferirà un refrigeri per a la gent gran assistent i el 
públic en general.

DIJOUS, dia 6  -  Dia de la "son"
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1. LLUÍS COMPANYS, exposició fotogràfica sobre la vida del 
President de la Generalitat en temps de la República amb 
col·laboració amb la fundació Josep Irla . 
Horaris:  Matí (de 12:30 a 14:00 h) / Tarda (de 19:30 a 21:30 h).
De dissabte a dimecres de les Festes.
Lloc: Centre d'interpretació de l'edifici lo Centro.

2. MERCÈ RODOREDA ( 1908-1983), Exposició sobre l'autora amb 
fotografies de Pilar Aymerich i textos de Marta Pessarrodona. 
Horaris:  Matí (de 12:30 a 14:00 h) / Tarda (de 19:00 a 20:30 h).
De dissabte a dimarts de les Festes.
Lloc: Als baixos de l'edifici “Lo Centro”.

3. Dibuixos realitzats pels participants en el Concurs de Cartells de 
les Festes Majors d'Estiu 2009.
Horaris:  Matí (de 12:30 a 14:00 h) / Tarda (de 19:00 a 20:30 h).
De dissabte a dimarts de les Festes.
Lloc: Als baixos de l'edifici “Lo Centro”.

4. MAUS. Relat d'un supervivent, d'Art Spiegelman. Exposició 
itinerant organitzada pel Centre de Lectura de la Fatarella, que 
mostra en còmics les relacions familiars en situacions difícils. És una 
coproducció de la Subdirecció General de Biblioteques i Inrevés 
Edicions. 
Horaris:  Matí (de 12:30 a 14:00 h) / Tarda (de 19:00 a 20:30 h).
De dissabte a dimarts de les Festes.
Lloc: Als baixos de l'edifici “Lo Centro”.

5. EXPOSICIÓ DE L’ASSOCIACIÓ DE JOVES. 30 anys de Mas de la 
Solfa.

6. MANUALITATS -  realitzades pel grup  manualitats i labors de la 
Fatarella, dirigides per la Sra. Maria Gironés.
Horaris:  Matí (de 12:30 a 14:00 h) / Tarda (de 19:00 a 20:30 h).
De dissabte a dimarts de les Festes.
Lloc: Sala de Vídeo.

7. A la seu de la Fundació el Solà: Exposició “10è Aniversari de la 
Fundació el Solà. Mostra d'activitats realitzades”. Aquesta exposició 
es podrà visitar a la seu de la Fundació del 4 de juliol al 25 de 
setembre. 
Horaris: Els dies 1, 2, 3, 4 i 5 d'Agost de les 18:30 a 21:00 h.
La resta del mes d'agost en l’horari habitual de la Fundació
Dimarts i dijous de 9:30 a 13:30 h.
Dimecres, divendres i dissabte de 16:00 a 20:00 h.
Lloc: Seu de la Fundació el Solà (entrada per C/. Vall d'Estudi).

11 EXPOSICIONS



12NOTES I ADVERTIMENTS

Atraccions Infantils: Al lloc dels habituals firaires particulars que 
venien durant els dies de festes l'ajuntament  llogarà cada dia un parc 
infantil, el cost es finançarà amb una aportació de l'ajuntament i la 
resta serà a càrrec de les xiquetes i xiquets usuaris del parc, utilitzant 
a tal fi el sistema de polsera individual que haurà de portar cada 
xiquet/a. El preu final es determinarà en el seu moment.
 
?Si per motius imprevistos, l'ordre del Programa s'hagués de canviar, 
els organitzadors dels actes es reserven el dret de fer-ho de la forma 
que creguin més convenient d'acord amb les circumstàncies.

Els organitzadors procuraran que tots els actes comencin a l'hora 
anunciada.

Durant tots els dies de les Festes Majors, la carretera estarà tancada 
les 24 hores del dia, des del cantó de "CA MATONET" fins a "CA 
PANDIRI". Per tant no estarà permès deixar vehicles davant del Casal 
ni en tot aquest trajecte.

També cal fer l'esment a tots els veïns del poble i visitants de 
respectar l'horari de la dansada de la Jota de la Fatarella i deixar la 
Plaça Major lliure de vehicles, així com també durant l'horari de neteja 
de la Plaça (de les 7:00 a les 9:00 h. de cada matí).

Els horaris dels serveis mèdics i de la infermera durant els dies 
feiners de les Festes Majors seran prèvia cita al número de telèfon 
902 111 444. 

Farmàcia de Bettina Stolpa:  de 10:00 a 12:30 h (dilluns, dimarts i 
dimecres)

(El servei de recollida de la brossa abans, durant i després de les 
Festes, es realitzarà els dies següents:  dilluns(NO HI HAURÀ 
RECOLLIDA), dimarts (REBUIG-ORGÀNICA), dimecres (VIDRE- 
ORGÀNICA), dijous (ENVASOS) i divendres (REBUIG-ORGÀNICA).
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COL.LABORACIONS
 i COMUNICATS

de les
ENTITATS LOCALS

Com cada any, aprofitem l'espai que se'ns cedeix al Programa de les Festes Majors 
d'Estiu per fer una mica de balanç de l'any. I aquest any la Junta de l'AMPA té 
motius sobrats per destacar dos esdeveniments significatius:

-En primer lloc, l'haver estat distingida amb un ajut econòmic provinent del 
programa Tu Ajudes, de Caixa Tarragona. Aquest ajut estarà destinat a sufragar 
diverses activitats que es realitzaran durant l'any organitzades pel Col·legi, 
repercutint així en l'educació dels nostres fills i filles. Aprofitem aquestes línies per 
agrair la col·laboració de totes aquelles persones que, mitjançant els seus vots, han 
fet possible l'obtenció d'aquest ajut.

-L'altre fet destacat és que ja està bastant encarrilat el nou centre educatiu, la nova 
escola. Si tot va bé, abans de finals d'any han d'estar començades les obres.

Després del curs escolar, i de totes les activitats que fan els nostres fills, ara toca 
un temps dedicat a les vacances. El nostre pensament com a pares és que els 
nostres fills puguin aprofitar aquests dies de Festes Majors per passar-s'ho bé i 
conèixer i participar de totes les nostres tradicions, com sempre s'ha fet. Des de 
l'AMPA els pares continuarem treballant en l'educació dels nostres fills, en el 
benentès que així ho fem per al futur del nostre poble.

VISCA LA FATARELLA!   (VISC   A    LA   FATARELLA)

MOLT BONES FESTES MAJORS!!!!!

Associació de Mares i Pares

del Ceip “Los Castellets”



Durant el període interanual que va de Festes Majors d'Estiu de l'any passat fins a 
les Festes Majors d'Estiu d'enguany hem anat realitzant un seguit d'activitats en les 
quals heu pogut participar directament, o bé, us n'heu pogut informar pels mitjans 
de comunicació locals o territorials. Algunes de les propostes que estem preparant 
i que en breu realitzarem són, per exemple, un curs de parlar en públic que 
realitzarem les tardes dels cinc dissabtes del mes d'octubre d'enguany, abans que 
acabi l'any presentarem els llibres “La fi dels templers Catalans” i “Les cases de 
templers i hospitalers a Catalunya” del Josep Maria Sans i Travé, continuarem 
treballant per la recuperació de la Cúpula de la Mare de Déu de la Misericòrdia d'on 
tenim el compromís del president de la Diputació de Tarragona d'atorgar-nos un ajut 
pel projecte de 8.000€, l'any vinent per Sant Jordi realitzarem la primera entrega del 
Premi Literari Centre d'Estudis de la Fatarella i l'any vinent per Festes Majors d'Estiu 
organitzarem la Festa del Cremaller.

El Centre d'Estudis de la Fatarella desitja a tothom, molt bones  Festes Majors 
d'Estiu 2009 i molt bones vacances d'estiu.

Visca la Fatarella! I visca la Cultura!

Centre d'Estudis de La Fatarella
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Associació de Jubilats 

i Pensionistes de la Fatarella

Com cada any la gent gran voldríem aprofitar aquestes línies per desitjar a tothom 
unes molt bones Festes Majors d'Estiu i en honor a la Mare de Déu de la Misericòrdia.

També veiem cada vegada més prop  l'edifici del Centro, que esperem puguem 
disfrutar ben aviat.

L'Associació vol agrair a l'Ajuntament, Diputació, Generalitat, les Caixes i a tots els 
seus socis la seva col·laboració ja que sense tots vosaltres no es podria tirar 
endavant. Gràcies a tothom.

Salutacions. La Junta.
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Benvolguts Fatarellencs:

Com ja sabeu, aquest ha estat un altre any de futbol a La Fatarella. Un altre any, 
amb tota la plantilla de casa!!

Des de la junta directiva creiem que aquesta és la línia a seguir, i ara hem anat 
constatant que ha sigut un èxit. Èxit en el joc, en el treball de tots, en l'ambient entre 
companys, en l'afició, èxit d'espònsors.....

Ha estat un altre any en la història del C.D. La Fatarella, en que la unió de tot un 
conjunt de gent, ha fet possible defensar el nom i l'entitat del poble arreu on ha anat 
amb orgull i ganes.

De part de la junta directiva  moltes gràcies a jugadors, entrenador, socis, afició,  
patrocinadors, Ajuntament, Diputació, i a tota la gent que ha fet possible que tots 
haguéssim gaudit d'aquesta temporada plena d'alegries i il·lusió. Il·lusió per 
continuar endavant totes les temporades vinents que sigui possible...... i creiem que 
en seran moltes si tot aquest col·lectiu de gent que fins ara ens ha ajudat segueix 
fent pinya com fins ara, en tots els sentits... i amb la mateixa il·lusió que aquesta 
junta.

MOLT BONA FESTA MAJOR A TOTHOM!!!

VISCA EL C.D. LA FATARELLA!!

Junta directiva del C. D. La Fatarella.

P.D. Farem un partit el dissabte de festes contra Horta de Sant Joan. L'horari hauria 
de ser a partir de les 16.30 que, tot i això,  farà molta calor. Adeu siau!!

Club Deportiu La Fatarella

Com tots sabeu el Consell Consultiu de Dones som un grup de dones que des de fa 
un parell d'anys organitza activitats formatives, esportives, lúdiques i de 
recuperació de tradicions que poden ser d'interès per a tot el poble.

Enguany hem realitzat un curs de Tècnic Auxiliar d'Infermeria en Geriatria, un curs 
de gimnàstica i batuka i un altre de gimnàstica per a la gent gran. A més, el 15 de 
març, pel Dia Internacional de la Dona, vam llegir un manifest i vam fer una sessió 
de teatre amb l'obra Ai, homes! . També hem organitzat un curs de cuina amb la 
participació del Restaurant Moderno, Restaurant Cal Pelegrí, Restaurant Coll del 
Moro i Restaurant la Casa Ecològica. Des del mes d'abril també s'ha estat realitzant 
un curs de punt de creu i un altre de punta de calça. Hem fet una caminada, una 
sessió d'elaboració de ratafia, un taller d'elaboració de sabó d'aromes i una xerrada 
col·loqui de prevenció ginecològica a les dones. 

Enguany, però, encara ens falta fer una altra activitat, una sortida al teatre que 
segurament ja es realitzarà al setembre. 

Com veieu hem organitzat activitats durant tot l'any i hem procurat que siguin 
variades i que puguin interessar a la major quantitat de gent possible. Des d'aquí 
aprofitem l'ocasió per a dirigir-nos a totes aquelles dones que els agradaria formar 
part del Consell Consultiu, a les que animem a participar i a dir la seva, a fer-nos 
consultes i a traslladar-nos les seves inquietuds o ganes de fer alguna activitat a les 
diferents reunions que es fan al llarg de l'any. 

Per acabar, desitgem a tothom unes bones Festes Majors d'Estiu.

Consell Consultiu de Dones
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Grup de Dones de JARC
El nostre origen: 1997

Fruit de l'interès de JARC per donar a conèixer el paper de la dona en la continuïtat 
de les explotacions agràries, va néixer el Grup de Dones de JARC. En aquell 
moment va ser una decisió pionera, i per això difícil de fer casar en les diferents 
sectorials de l'organització. L'esforç però, ha valgut la pena, avui tenim un Grup de 
Dones actiu, amb moltes ganes de treballar i de donar resposta a les dones del món 
rural.

La nostra tasca: formació i informació.

Proporcionar la formació adient amb xerrades, cursos de formació i jornades com 
la realitzada el passat 19 de maig sobre Successions i Transmissions Patrimonials 
al sector agrari, jornada organitzada conjuntament amb el Consell Consultiu de 
Dones de La Fatarella.

El nostre objectiu: veu i vot.

Aconseguir sortir de l'entorn habitual, que tota dona rural pugui manifestar les 
queixes, reclamacions i necessitats que té, però sobretot volem que sigui 
autosuficient, que pugui desenvolupar la seva activitat i ser competitiva en aquest 
sector tradicionalment masculí.

El nostre desig: Bones Festes Majors.

Grup de Dones de JARC 

Dones Rurals: Empenta i Caràcter!

Grup de Labors i manualitats
Volem saludar i desitjar a tothom que passeu unes bones Festes Majors.

Aquest any tindrem exposats els nostres treballs a la sala de vídeo del Casal.

Us invitem a tothom a visitar l'exposició des de l'1 al 6 d'agost.

Gràcies.
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Festes en temps de crisi.

Tothom parla cada dia de la situació delicada que viu l'economia actualment. 
Cadascú i cada família la viu de forma diferent. L'empresari, l'autònom, el pagès, el 
pensionista, el comerciant, l'estudiant, el funcionari, el professional liberal, 
l'empleat, l'aturat, ... Tots la sofrim i a tots ens afecta.  A uns molt, a d'altres una 
mica, a molt pocs no els preocupa, però tots sense distinció en mengem cada dia.

Aquests temps de canvi de cicle ens han d'ajudar a revaluar els conceptes bàsics i 
de sempre i a posar les coses al seu lloc: la família, la salut, el treball.

Molts  anys de bonança i del “estado del bienestar” han fixat com a preferents uns 
elements de la vida quotidiana que no tenien uns fonaments perdurables: el 
consum, l'ostentació, el dispendi innecessari, etc.

L'oportunitat que l'Ajuntament  brinda a l'Associació del Bordó de participar en 
l'edició del programa de la Festa Major d'Estiu volem aprofitar-la per fer una crida a 
la solidaritat amb tots el veïns del Poble. Tot i que habitualment som fora vila, 
pensem molt sovint en la comunitat fatarellenca i desitgem que cadascun dels seus 
membres es vegin afectats el menys possible per  aquesta “passa” econòmica.

Tot i que el subconscient ens farà, en algun moment, alguna mala jugada posant-
nos al plat altra vegada el menjar-crisi, proposem que tothom procuri dedicar els 
propers dies de Festa a oblidar-nos de “la passa” col·laborant i assistint a tots els 
actes i activitats que l'Ajuntament, la seva Comissió de Festes i totes les Entitats i 
Associacions ens han preparat. 

Les trobades amb la família, els amics, els veïns, els invitats són molt més 
importants que la crisi. I costa ben poc a la butxaca. 

Els nostres avantpassats i molts de nosaltres ja varem viure moltes festes majors en 
crisi i ... ¡com les varem gaudir!

També aquestes del 2009 poden ésser magnífiques. Us hi esperem!

Bones Festes per a tothom.

Grup Lo Bordó de Sant Francisco i

Amics de La Fatarella

Un any més, la Junta Local  Contra el Càncer , us desitja molt bones 
Festes Majors d'estiu i també molt bones vacances.

Una vegada més aprofitem aquest espai  per demanar-vos que  seguiu col·laborant 
amb nosaltres,  donar les gràcies a tothom,  que feu possible les activitats que 
duem a terme al llarg de l'any, perquè sense vosaltres, l'èxit de totes elles no seria 
possible.

Les activitats que hem anat realitzant l'any passat són les següents: la xerrada que 
fem any rere any de la Marató, l'estand d'orelletes i coques que muntem per la festa 
de l'oli i la mostra de productes artesans, el  tradicional ball del dia de Sant Esteve, 
la venda de flors per Pasqua, el  Sopar popular en benefici de la lluita contra el 
càncer que va comptar amb més de tres centes persones sopant i moltes més que 
s’hi varen sumar després, i finalment en la participació en la diada  Mulla't per 
l'Esclerosi Múltiple.

Moltes, moltes gràcies!!!

MOLT BONES FESTES MAJORS D'ESTIU 2009!!!

de la Fatarella

Junta Local Contra el Càncer
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Ja estem aquí els kintos/es nascuts al 1991. Com feia uns anys que no 
passava, tornem a ser bastants kintos, deu ser que va nevar bastant o va marxar 
molt sovint la llum cosa que va fer augmentar la natalitat...  Aquest any ens toca a 
nosaltres organitzar diverses festes i de moment totes les que hem celebrat han anat 
prou bé; tot i això, esperem que les que ens queden encara vagin millor. 

Ara sol queda destacar que estos kintos la liarem i que de naltres us en 
recordareu!!!

BONES FESTES a tothom..!!!

Aida Fernandez         (Ramon de Quelin)

Alba Rius                 (Buli)

Alba Sunyer         (Dionisio)

Andreu Ruana           (Abanero)

Cristina Rius             (Joaquin del Sec)

David Garcia            (Bessó)

Davinia Larrosa        (Asconer)

Ferran Granell           (Figues)

Gisela Llop               (Dolores del Bort)

Inés Descarrega         (Damian)

Josep Antoni Rius     (Conrado)

Laia Pellisa               (Jordi de Sabrià)

Laura Arboledas       (Juan Arboledas) 

Naiara Borrell           (Barrala)

Ramon                      (Vallesa)

Janet Monreal           (Cucuc)

Sandra Querol          (Lourdes de Buli)

Sergi Pascual            (Sisco de Feixones)

Kintos/es

Un any més, el Consell de Redacció de la revista “La Cabana” volem desitjar-vos 
unes bones Festes Majors d'estiu. També, aprofitant aquest espai, us volem animar 
a seguir col·laborant amb nosaltres. Encoratgem a tothom que ens feu arribar les 
vostres col·laboracions i les vostres propostes. “La Cabana” és, i ha de seguir sent, 
un recull de tot allò que passa al poble, de la seva intensa vida social, política i 
cultural, i les aportacions de tothom no fan més que enriquir la revista. També des 
d'aquí, volem agrair a tots els subscriptors, patrocinadors i espònsors el seu suport. 
Sense ells, fer una revista de caire local com la nostra no seria possible. Entre tots 
hem d'aconseguir que “La Cabana” es segueixi publicant periòdicament; hem 
d'aconseguir que segueixi acumulant números. Ja en duem cent trenta-sis, però 
segur que si tots hi aportem quelcom en queden encara molts més per arribar.

MOLT BONES FESTES MAJORS D'ESTIU!!!

La Cabana
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Majorals de la Mare de

Déu de Misericòrdia
L'any passat vàrem agafar el relleu d'aquesta tradició i enguany  per segona vegada 
continuem la Majoralia per mantenir-la viva, donant ja pas l'any vinent a gent que 
com nosaltres vol seguir aquesta costum que ha prevalgut de generació en 
generació entre fills i filles del poble que estimen  la Mare de Déu de Misericòrdia i La 
Fatarella.

Ha passat ja un any i ja tornem a ser-hi, tots a punt per a començar la Festa Major, 
esperem i desitgem que aquests dies siguin per a gaudir del poble i de la seva gent i 
que demostrem que això de la crisi quan es parla de tradicions no existeix, per això 
convidem a tota la gent del poble i als forasters que hi vinguin a gaudir de les nostres 
Festes .

Bona Festa Major!!!

RAMON LLOP RUANA Ca Sacaries

RAFEL DESCARREGA CUGAT Ca Terreta Paleta

LLUÏSA RIUS MONTAÑA Ca la Ventura

ANTONIO JAUMOT PASCUAL Cal Quic de Quelo

MARIA RUANA LLOP Ca Guirra

RAFEL GIRALT BERENGUÉ Ca Masiano

SÍLVIA PÉREZ ALMIRANTE Ca Vicentó

PEPITA GIRONÉS SUÑE Ca Topes

DANIEL MARTIN LLOP Ca la Criolla

Ma FRANCESCA ORTIN FONT Ca Don Javier

MONTSERRAT FONT GIRONÉS Ca l'Asconera

JOAN ARBOLEDA LLOMBART Ca la Dolores del Blanco

CARME ALBA LLOP Cal Botigué

JOSEP LLOP RIUS Cal Quiquet

Ma CARME CUGAT ANGUERA Ca Virgilio

Les puntaires de la Fatarella una vegada més en arribar les Festes Majors d'Estiu, us  
volem explicar les activitats que hem realitzat durant tot aquest any 2009.

El dia 17 de maig vam celebrar la 13a Trobada de puntaires al poble, van assistir 
unes 250 persones de diferents pobles, aquest any es va fer a la pista poliesportiva 
on vam poder lluir les nostres puntes i els nostres treballs.

El dia 7 de juny vam anar a Lleida a la trobada de Catalunya, hi van assistir 2800 
persones, va ser una festa molt bonica.

Durant els mesos d'estiu anem a diverses trobades dels pobles veïns.

Les puntaires estem molt contentes per poder estar a un local on podem 
desenvolupar les nostres activitats amb tota comoditat.

Us desitgem que gaudiu d'unes Festes Majors amb germanor, on tothom  pugui 
disfrutar del poble més maco del món.

Bones Festes Majors d'Estiu 2009

Puntaires de La Fatarella
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GYMKHANA
FOTOGRÀFICA

Aquest any us proposem un joc dins del programa de La Festa 

Major en forma de gymkhana fotogràfica.

En les següents pàgines hi trobareu un total de 28  imatges de 

diferents indrets del nostre municipi que haureu d'identificar 

amb el carrer i número al que corresponen, quan sigui possible. 

En la resta de casos servirà el nom de la plaça on es troben o el 

nom amb el que coneixem l'objecte fotografiat.

Al continuació, trobareu la butlleta que heu d'omplir si voleu 

participar. S'ha d'entregar abans del dia 14 d’agost.

Només hi haurà un guanyador del concurs que es proclamarà a 

les festes del setembre.

En cas d'empat el guanyador es decidirà a sorts. 

El premi serà una càmera fotogràfica digital.

4És un concurs individual en el que només es pot presentar 

una butlleta per persona.

4Podeu trobar còpies de les butlletes a l’ajuntament.

Animeu-vos a passejar per La Fatarella i descobrir els seus 

racons!

Passatemps de Festa Major
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 LA FATARELLA
Nom i
Cognoms: Tel:
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