
CONCERT DE SANT JORDI
Aquest any es celebra el 10è. aniversari del
primer disc d'El Fill del Mestre.
En aquest concert el cantautor alpicatí Jordi
Gasion farà un ,repàs de totes les seves
cançons, repassant la seva trajectòria, guê
compta amb quatre discs com a F¡ll del
Mestre i un disc com a Gasion, al marge dels
EP publicats.
L'acompanyament a les guitarres anirà a
càrrec de Txabi Abrego.
Hi haurà servei de bar.

Dia: dissabte 23
Hora: 20 h
Lloc: sala La Unió
Entrada: gratuiÏa

CURSOS PER A TREBALLADORS/ES
Cursos per a persones treballadores o persones
autònomes de:

Comerç electrònic i botiga virtual
Office excel ll
Tècniques de coaching

Més informació i detalls alweb:
www. al picat. cat/cu rsos

CURSOS DE FORMACIÓ 2016
Cursos de formació de temàtica diversa.
- Aprèn a utilitzar les tablets
- Habilitats comunicatives
- Recerca de feina
- Blogger
- Photoshop (diversos nivells)
- Disseny gràfic (nivell inicial)
- Eines de Google
- Ofimàtica (diversos nivells)
- Edició de vídeo (diversos nivels)
- Anglès conversa (diversos nivells)
- Dietètica i nutrició
- Manipulació d'aliments
- Disseny gràfic

Dies: de gener a maig 2016, segons programa propi
Lloc: Centre Telemàtic d'Alpicat
Més informació: www.alpicat.caUcursos

PER LA FESTA MAJOR
Les persones (tant si estan en una penya com si no
ho estan) que vulguin participar al festival d'escala
en hi-fique es farà el 18 d'agost, al Pavelló
d'Esports, dins els actes de la Festa Major, poden
apuntar-se a I'Ajuntament per correu electrònic
(lmartinez@alpicat.cat) o per WhatsApp
(660448161).
Grups de 6 persones com a mínim i la meitat més
un dels membres han de ser d'Alpicat.
Més informació de bases, premis i detalls:
www.alpicat.cat

RESERVA DE PISTES ON LINE
El servei de reserva on line de les instal'lacions
esportives del Parc del Graó està disponible per a
telèfons mòbils i tauletes de les plataformes Android i

iOS, descanegant-vos l'aplicació.

També podeu accedir-hi des de l'ordinador a:
http ://pistesal picat. reservaplay. cat

PORTAL DE PREMSA
Us recordem que, mitjançant el portal de premsa de la
biblioteca d'Alpicat, podeu consultar tot tipus de
notícies de diaris, cartells i díptics sobre Alpicat, que
s'actualitzen diàriament.
http://bd.al picat.cat
wwl. a I pi cat. caVbi bl ioteca

L'AJUNTAMENT A LES XARXES. CONNECTA'T!

Facebook
https :/iwww.facebook.com/Aju nta mentAl picat

Twitter
https : //twi tte r. co m/AjAl p i cat

INSCRIU-TE AL ET.'TL!-ETI!
Les persones interessades en rebre notícies i

informacions de I'Ajuntament poden donar-se d'alta al

web www.alpicat.cat i, periòdicament, rebran el butlletí.

ESGOLTA ALPIGAT RÀDIOI
L'emissora municipalde ràdio que emet al 107.9 FM.

L'organització es reserva el dret de canviar el progra-
ma, si així ho creu adient.
I nformació vàl ida I levat d'errada ti pogràfica.

REP ËLS PREGONS AL TEU MOBIL!

Ja pots rebre els pregons al teu mòbil!

Ajuntament d'Alpicat

Podeu veure aquesta guia
d'activitats al vostre mòbil amb aquest codi

Amb la col.laboració de:
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INSCRIPCIONS A LES ESTADES DE LLEURE
La 12a. edició de les Estades de Lleure, per a
infants ijoves de 6 a l5 anys es farà aljuliol.
lr. torn: del 4 al 15
2n. torn: del 18 al29
lnscripcions dri l'1 al 24 d'abril, via telemàtica
al web urunr.alpicat.caUestades
Preu:

Opció A (de 9 a 13.30 h): 95 €.
Opció B (de 9 a 16.30 h, amb dinar): 180 €.
*2Ùo/o de descompte per famílies nombro-
ses, monoparentals o acollidores.

Més informació a: wunr.alpicat.caUestades i

al díptic informatiu específic, on podreu
trobar, a més, informació d'altres campus i

activitats d'estiu que es faran a Alpicat.

CONCURS
llè. concurs "Bibliopunt" de punts de llibre.
Categories: lnfantil A (de P3 a P5)

Infantil B (de 1r a 3r)
Infantil G (de 4t a 6è)
Adults (a partir de 18 anys)

Termini de presentació: fins l'11 d'abril, a la
Biblioteca.
Temàtica: El plaer de llegir, Ilibres i lectura.
Podeu recollir les bases a la biblioteca.

CICLE DE TEATRE
Tercera actuació del Cicle de teatre per a tots
els públics. Es farà I'espectacle "Kissu", del
Gentre de Titelles de Lleida, adreçat als
infants a partir de 3 anys i al públic familiar.

Per a en Kissu, el cadell de llop, la
descoberta de l'entorn és una aventura que
el porta a allunyar-se del seu cau i de la seva
mare, fins a perdre's i anar a raure al món
dels homes. Greient que és un gosset
abandonat, la Duna ielseu avi I'acullen a
casa. Però què passarà quan aquests
descobreixin la veritable naturalesa d'en
Kissu?
Un espectacle idoni per parlar
de valors com la curiositat
i l'afany de descoberta,
les diferències,
els sentiments,
les alegries i els
temors.

Dia: diumenge 3
Hora: 12 h
Lloc: sala La Unió
Entrada: 3 euros

HORA DEL CONTE
Anna de Dios explicarà els contes "EI meu
gat és el més bèstia" i "Em menjaria un
nen!".
En acabar, pintarem un dibuix del conte "El
meu gat és el més bèstia".
Porteu estris per pintar.

Dia: dilluns 4
Hora: 18 h
Lloc: biblioteca

PRESENTACIO D'UN LLIBRE
Presentació del llibre "A cuatro horas del
Sol", a càrrec de I'autor Antonio Rodríguez
Muñoz, d'Alfarràs, acompanyat del poeta
Jaume Marc Torrent i de l' escriptora
lleidatana Gloria Martín.
Llibre contra la violència de gènere: les línies
vermelles que mai hauríem de sobrepassar.
Basat en una història real.

Dia: divendres 15
Hora: 17.30 h
Lloc: sala d'actes del Casal
Gol.labora: Associació Gultural de Dones

CONCERT DE GRESCA AMB L'ORQUESTRA
Concert de cloenda de la 10a. edició del taller
"De gresca amb I'orquestra" que es farà els
dies 16 i 17 d'abril a la granja-escola Les
Obagues, de Juneda, dirigida a joves
instrumentistes de 8 a 16 anys. EI director
convidat serà, un any més, Albert Galcerà,
músic polifacètic que compagina la
interpretació instrumental (piano, acordió,
bombardí,..) amb la composició i la direcció
coral iorquestral.

Dia: diumenge 17
Hora: 19 h
LIoc: Sala La Unió
Entrada: grat a

TEATRE
lnauguració de la Setmana Gultural de
Primavera que organiEa I'Associació
Cultural de Dones i I'Associació de Jubilats i
Pensionistes d'Alpicat.

Representació de l'obra "Coberta núm. 5", a
càrrec del grup de teatre sènior de la
Universitat de Lleida, Sake Teatre, sota la
direcció d' Emili Baldellou.

L'obra és una comèdia relacionada amb la
crisi econòmica i un viatge en un creuer
patrocinat per la Unió Europea...

Dia: dilluns 18
Hora: 18 h
LIoc: sala La Unió
Entrada: gratuita

CONFERÈNCIA
Conferència de I'Associació Espanyola
contra el Càncer, amb el títol: "AECC,
Catalunya contra el càncer: qui som i què
fem?, a càrrec de Ia senyora Pilar de Dios
Garí, psicooncòloga de I'AEGC-LIeida. Un
voluntari/a i un/a pacient aportaran el seu
testimoni.

Activitat inclosa al programa de Ia Setmana
Cultural de Primavera.

Dia: dimarts 19
Hora: 17.30 h
Lloc: sala d'actes del Casal
Entrada: gratuita

CONCERT DE PIANO I CANT
Després de l'èxit obtingut a les Jornades
Culturals d'Hivern, el músic, compositor i
ex-cantant de I'Orquestra lnternacional
Selvatana, Robert Fàbrega i Ferrer, torna a
Alpicat per oferir un concert de piano i cant
amb reconegudes peces musicals.

Activitat inclosa al programa de la Setmana
Cultural de Primavera.

Dia: dimecres 20
Hora: 17.30 h
Lloc: sala La Unió
Entrada: gratuita

XERRADA
Xerrada sota el títol: "Comunicació i
habilitats sociats", a càrrec del Sr. Òscar
Becerril, de Táctica 36ü.

Activitat inclosa al programa de la Setmana
Gultural de Primavera.

Dia: dijous 2l
Horari:17.30h
Lloc: sala d'actes del Gasal
Entrada: gratuiTa

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

Dia: dijous 21
Horari: de 17 a2Oh
Lloc: L'Estel (carrer de Pompeu Fabra, 2)

La Lluna (Avinguda del Parc, 280)

26è. ANIVERSARI DE LA BIBLIOTECA
I COMMEMORACIÓ DE SANT JORDI

Parada de llibres de la Papereria lsabel i de
la Llibreria Punt de Llibre.
Exposició dels punts de llibre del concurs
Bibliopunt.
Hora: de 10 a 20 h

Lliurament dels premis de I'llè. Concurc
Bibliopunt.
Hora: 17 h

Hora del conte musical especial Sant Jordi
amb els contes "El regal" i "Sant Jordi a la
cova del drac", a càrrec d'Anna de Dios i
dels alumnes de I'EilMA Sofia i Víctor
Gonzãiez, que faran I'acompanyament
musical dels contes amb flauta træessera i
violoncel.
Hora: 17.30 h

Presentació del Posh¡Llibre "Sóc de l'oesf',
a càrrec delSr, Posü¡,
Hora: 18,30 h

Taller de punt de llibre "[Þnts de monstre" i
manualitat comestible "Rosa dolça" a càrrec
d'Alba Aranda" Núria Cimadeúlla i Sònia
RamoneÇ alumnes de I'IES llanuel de
ilontsuar.
lnscripcions a la biblioteca del4 al 15 d'abril
Hora: 19.30 h

Dia: divendres 22
Lloc: plaça dels Pai'sos Gatalans


