
XERRADA I CANTADA
Conferència a càrrec de la Sra. Ana Krutter que par-
larà del Banc del Temps. A continuació actuació del
Cor del Centre de Rehabilitació de la Veu.

Dia: dimecres 22 Hora:
Lloc: sala d'actes delCasal
Activitat de la Setmana Cultural de Primavera

DIADA DE SANT JORDI
23 d'abril

17h

Parades de llibres i roses
(novetats editorials amb la col'laboració de Papereria
Josefina i Llibreria Punt de Llibre i roses de Clip
Verd).
Mural de la llegenda de Sant Jordi. Us podreu fer
fotos vestits de cavaller o de princesa.
Hora: de 10 a 20 h
Lloc: plaça de la biblioteca

Hora del conte "Especial25è. aniversari" amb: "Vuit
per set", "El regal" i "Ratpenats a la biblioteca".
Hora: 17.30 h
Lloc: plaça dels PaÏsos Catalans

Concert de les corals de I'Escola de Música d'Alpicat,
sota el títol "Sant Jordi i el drac".
Hora: 18.30 h
Lloc: plaça dels PaTsos Catalans

Taller de punts de llibre amb Jumping Clay.
Cal inscripció prèvia.
Hora: 19.30 h
Lloc: plaça dels Països Catalans

ROSA, LLIBRE I XOCOLATADA
"Rosa, llibre i xocolatada", organitzat per l'Associació
de Jubilats.

Dia: dijous 23 Lloc: Casal
lnscripcions a les oficines dels jubilats, dimarts i di-
jous, de 1O a 12h. Preu: 3 € per persona

CONCERT
Concert de cloenda de la Setmana Cultural de Prima-
vera, a càrrec de Lluís Payà. lnterpretarà grans èxits
internacionals i composicions lleidatanes.

Dia: divendres 24
Lloc: Casal

PREMIS I CELEBRACIO
Lliurament dels premis del concurs de logotips de la biblio-
teca i del concurs de punts de llibre.

Presentació del llibre "Contes de Nadal infantils ijuvenils"
amb motiu del 25è aniversaridel concurs.

Dia: divendres 24 Hora: 19 h
Lloc: Biblioteca

20a. FIRA ECOJARD|
Fira de jardineria, medi ambient i energies renovables.

Dins la programació de la fira podreu gaudir del 16è con-
curs de pintura ràpida Vila d'Alpicat, l'11è concurs de roses
d'Alpicat, tallers, xerrades, etc.

lnauguració: dissabte 25, a les 11 h, a càrrec de l'Hble. Sr.
Felip Puig Godes, conseller d'Empresa i Ocupació de la
Generalitat de Catalunya.

Dies de fira: dissabte i diumenge, 25 i 26
Horari:de 10 a 20 h
Lloc: Parc del Graó
*S'ha editat programació pròpia, amb tots els detalls.

Amb la col.laboració de:
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Podeu veure aquesta guia d'activitats
al vostre mòbil amb aquest codi:

Hora: 18 h ABRIL 20.{5



CONCURSOS I

10è Concurs Bibliopunt de punts de llibre'
"La Biblioteca fa 25 anys".
2n. Concurs per dissenyar el logotip de la biblioteca.

BALL
Sessió de ball amb el grup Alea Quartet

Dia: diumenge 5
Hora: 19 h
Lloc:Sala La Unió
Entrada: 5 € /persona (inclou la consumició)

Presentació: fins al 7 d'abril.
Podeu recollir les bases a la biblioteca.

PORTES OBERTES
Jornada de portes obertes a les llars
d'infants municipals L'Estel i La Lluna.

Dia: dijous 9
Horari: de17 a 20 hores
Lloc: L'Estel (carrer de Pompeu Fabra,2)

La Lluna (Avinguda del Parc, 280)

ALTRES ACTIVITATS DEL 8è.
CONGRÉS OIEARUM
Lliurament del premiAgustí Serés rn memonam.
lnterpretació, en primícia, de l'Himne Ofìcial del
Congrés, a càrrec de la Coral Sant Bartomeu.
lnterpretació de temes relacionats amb l'olivera, a
càrrec del grup Veus en vers.

Dia: dissabte 11 Hora: 18.30 h
Lloc: Museu Molíde l'Olide ca l'Agustí

MATÍ ESPORTIU
En commemoració del Dla Mundial de lactivitat flsr:
ca es duran a terme diverses activitats esportives i

d'hàbits saludables.

Dia: diumenge 12
Hora: a partir de les 10.30 h
Lloc: pistes coberte del Parc del Graó
Amb la col'laboració de FutbolNet, Gimnàs Nacional
Fitness i Programa Nereu.
*S'ha editat programació pròpia amb més detalls.

EXPOSTclÓ
Exposició "25 arguments per la Pau en còmic", en el
marc de la 2a. Marxa Universal per la Pau.

Dies:del 8a!29
Lloc: passadís del Casal
Amb la col'laboració d'Alpicat Solidari i Coordinado-
ra d'ONGD i altres moviments solidaris de Lleida.

CONTE MUSICAL 
I

Anna de Dios explicarà els contes "La caça I

del petó" i 'Tots els petons del món", amb I'acompa-
nyament musical de Joan Freixenet Celis, alumne
de I'Escola Municipal de Música d'Alpicat.
En acabar, pintarem un dibuix. Porteu colors.

Dia: dilluns'f 3
Lloc: Biblioteca Sant Bartomeu

GRAN RECAPTE

Hora: 18 h

Participa al gran recapte de primavera per les famí-
lies del nostre municipi amb pocs recursos.
Organitza: Al picat Solidari

Dia: divendres '17 i dissabte 18
Punts de recollida d'aliments: Germanes Botan,
Plus Fresc i Bon Àrea d'Alpicat.

CAMINADA
Des d'Alpicat a Lleida farem la "Via Europa", una de
les 5 maxes que corresponen als 5 continents de
la 2a. Maxa per la Pau a Lleida.
En arribar a la Seu Vella s'uniran les maxes provi-
nents dels 5 continents, que sortiran d'Alpicat
(Europa), Vilanova de la Barca (Àfrica), Alcarràs
(Oceania), Sunyer (Àsia) i Artesa de Lleida
(Arnèrica).

Organitza: MUASC (Moviment Permanent Maxa
Universal per la Pau a Lleida)

Dia: diumenge 19
Hora: 10 h
Lloc: Sortida des del carrer de La Sardana
Recorregut:9,20 km. Temps aprox.: 2h2Om
lnscripcions a partir del 7 d'abril a I'Ajuntament.
També podeu inscriure-us a: Turisme de Lleida,
Facebook i Associació MUASC Lleida.
Preu: 5 € (inclou samarreta fins esgotar estoc)

Es recomana als participants que portin gorra, ai-
gua, paper per escriure i bolígraf.

Més informació a: muasc.lleida@gmail.com

XERRADA
lnauguració de la Setmana Cultural de Primavera
organitzada per I'Associació Cultural de Dones i

l'Associació de Jubilats.
Xerrada a càrrec de la Dra. Helena H'tjós Bitrián,
doctora en medicina per la UdL, especialitzada en
Rehabil itació i Traumatologia.

Dia: dilluns 20
Hora: 17 h
Lloc: sala d'actes del Casal

EXPOSTclÓ
Exposició "Pessigolles", un catàleg d'emocions i

sentiments: alegria, tristesa, valentia, por, ràbia,
autoestima, amor...

Dies: del 21 d'ab¡il al 10 de maig
Lloc: Biblioteca

D¡pòs¡l legal: 56$2012

TORNEIG DE PADEL SOLIDARI
Primer torneig de pàdel solidari a benefici del Banc
d'Aliments d'Alpicat, organitzat per Alpicat Solidari.

Dia: divendres 10 i dissabte 11

Lloc: pistes de pàdel municipals del Parc del Graó.
lnscripcions: al pavelló, del 21 de març al 7 d'abril (o
fins acabar les places, que són limitades).
Donatiu: 7 euros (al pavelló en fer la inscripció) i un
paquet de brics de llet de 6 I (es portarà a peu de
pista en començar el primer partit de cada parella).

Més informació alweb d'Alpicat Solidari.

POSADA EN MARXA DEL NOU
RELLOTGE DE SOL
Amb motiu del 8è. Congrés d'Olearum es posarà en
funcionament el rellotge de sol d'Alpicat, obra
d'Agustí Serés, membre d'Olearum, i es plantarà un
oliver, en memòria dels nostres avantpassats que
conreaven l'olivera.

Dia: dissabte 11

Hora: 14 h (que corresponen a les 12 h solars)
Lloc: plaça de Gaudí


