
Pai'sos Catalans ¡, a continuació, lliurament dels premis als
guanyadors.

De10a11h
Exposició de pintures a I'oli Alp¡catures, d'Albert Conetgé i

Àngel Piulats, al Museu Molí de I'Ol¡ de Ca I'Agustf (carrer
de Lle¡de, 19).

De11a13h
Visites guiades al Museu Molí de I'Ol¡ de ca l'Agustí (carrer
de Lleida,'19).
Alesll h
Cercavila pels cerrers del poble amb la Banda de Tambors
i Trompetes d'Alpicat, amb les bandes invitades de Fraga i

Mequinensa. Sort¡da de davant de la sala Unió.

Ales12h
Espectacle d'an¡mec¡ó per a tots els públics Un d¡a genial,
a càrrec de la company¡a Alea Teatre, a la sala La Unió.
Us ve de gust passar un d¡a genial? Sol o Pluje? Mar o Muntânya? Cançons
a le vore del loc, o ñtmes Estiuencs? Vosåltres d€cidireu on voleu anar, ¡ que
voleu ballar Pelìts i grans s'endinsãÉn en une excuFió, per lal de passar:

un d¡â gêniel

De17a21h
Exposició de pintures a l'oli Alpicatures, d'Albert Corretgé i
Àngel Piulats, al Museu Molí de I'Oli de Ca l'Agustí (carrer
de Lleide, 19)
De18a20h
Visites guiades al Museu Molíde I'Oli de ca I'Agustí (carrer
de Lleida, 19)
AleslSh
Al caner de Lleida, davanl del bar Ribera, espectacle d'ani-
mació Giralluna, a cårrec de Marcel Gros.
Benv¡nguls â I'espai on tot polsgi on els arbres són para¡gües I la llunâ és de
papen Aquf us espeÉ Marcel que és pallasso, espæ¡alisla en posaael pêu a
la gelledâ i ensop€gar moltes vêgades amb la mate¡xa pedÉ H¡ ha æsês que
l¡ surten bé, hi he æses que no tanl . Uespectåcle âl seu punt, ben munlãl

amb un toc de màgiâ, músi€, c¡rc, mim . està prepaGt!!! No de¡xsm que es

relred¡, h¡ estan tols conv¡dals!

Organilza i patrocina: A¡untament d'Alpicat i Bar Ribera
Ales20h
Ball de f¡ de festa amb I'orquestra Moonlight.
A les 22.30 h
Castell de focs d'artifici amb masclelà de cloenda de les
festes, al Parc del Graó.
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Progrrnrr dtlcto¡
DIJOUS I8 D'AGOST

Alês tA h
Repic de campanes i esc.lat de coets anunciant el començe-
ment de la Festa Major.
Cercavila La GÊn Famll¡a amb el grup Fadun¡to ¡ els ge-
gants d'Alpicat, el Manel¡c ¡ la Núria.
Sortida de davant de I'Auntament.
E8p€çtaclo it¡noEnt muglæ|, on una maß amb el9 aeua fills antEn a donãr
un lomb p€l poblo. El que pess és quo EqusslE és una fanllla æpedal . Bón
geganb!! Els nans iltßmallets f6En totå cla$o do brcm€s a psüts I gEnq
moni¡Þ l. mâÞ intenta @ntolar lå qiatuE.

A les 22.30 h
Al pavelló municipalAntoni Rour€ Vila, pregó de festa a cår-
rec del Sr. Jordi Souto i Andrés, responsable dels Serveis
Tenitorials de Govemació iRelec¡ons lnstitucionals a Lleida.
Acte de proclamació de les pubilles, pubilletes iels hereus
infantils, presentiat per Laia Carulla iAlberl Gómez Mdal.
Lliurament dels premis del concurs de cartells anunciadors
de la Festa Major.
A continuació, ball amb I'Orquestra Montse i Joe.

AIaI delamatlnada
Actuació dels grups locals Campistraus, Plowsharê i Mal-
gastendo Molla, al Parc del Graó.

DIVENDRES I9 D'AGOST
A¡€sgh
Missa.
AIøsgh
Cercavila pels caners del poble amb la banda de tambors i
trompetes d'Alp¡cat.
De les 11 a lês 13 h I d6 l€Ès l7 a læ 20 h
Parc ¡nfântil amb ¡nflables (davant del consultori mèdic).

A les 11.30 h
Processó en honor a Sant Bartomeu, patró de la vila, qua
recorerà €ls carfers de costum. Act€ s€guit, cel€brac¡ó de
la Santa Missa, cantede per la coral Sant Bartomeu, sota la
direcc¡ó d'Emi Boira i reparlimont del tradicional pa beneiÏ,
Døl0a11h
Exposició d€ pintur€s a l'oli Alpicatures, d'Albert Conetgé i

Àngel Piulats, al Museu Molf dê I'Oli de Ca I'Agustf (cerrer
d€ Lls¡da, 19).

At',s 12.30 h
lnauguració de l'€xposició de pintures a I'oli Alp¡cetur€s,
d'Albert Conetgé iAngel Piulats.
Al Museu Molí de I'Oli de ca I'Agustí (caner de Lleida, l9).
Ire íes 17 e h8 2l h
Exposició de pintures e I'oli Alpicaturcs, d'Albert Conetgé
Gatius ¡ Angel P¡ulats M¡rabêt, al Museu Molí de I'Oli de Ca
I'Agustí (caner de Lleida, 19).

A les 17,30 h
Exhibició de karts en circüit tencat als voltants d€ la plaça
del Dr. Serés.
Dø les 1E a les 2l h
Ac{ivitats de lleure i habilitat sobre rodes a cànec de l'Ho-
quei Club Alpicat, per a manon¡ de l0 anys. Al caner del
Bosc (davant del Consultori mèdic)
Aløs 18 h
Concert amb I'orquestra Selvatana, al poliosponiu.
Ates20h
Al poliesportiu, sessió de ball amb I'orquestra Selvatana,
Ate,s21 h
Partit de futbol amistós entre els equips Associació Espor-
tiva de Veterans d'Alpicat i Club de Futbol de Veterans de
Tonegrossa, al camp de futbol municipal. OrganiEat per
l'Assoc¡ació Esportiva de Veterens d'Alpicat.

AlesUh
Al poli€sportiu, ball ds nit amb l'orquestra Selvatana.
A la , de ta metlnada
Concort de Benito Kamelas a les pistes cobertês d6l Parc
del Graó.

D¡SSABTE 20 D'AGOST
Alesgh
Celebració d'una missa de rèquiem a la panòquia.
De10a11h
Exposició de pintures a I'oli Alp¡catuÊs, d'Albert Corretgé
Gatius i Àngel Piulats M¡reb€t, al Museu Moll de I'Oli de Ca
I'Agustl (cener de Lleida, l9)
De les 1l a les 13 h
Visites gu¡ades al Museu Molí de l'Oli de ca I'Agustí (carer
de Lleida, 19)
Ates12h
A la sala La Un¡ó, espectacle còmic Tomavic, del grup Circ
Hula. Ês un ciêntfncêxcàntic idiv€rlit Els p6l¡b ¡ gEns æistlEn I pârtc¡.
pamn ên ols ân€inênts més sorpronents dol sBglê )O(. Espec.tade d'ani-
madó quê @mblnâ una EUæ¡ó dð númros do màg¡e, drc I palld6sG...

âmb lã parl¡cipEció del públic.

En acebar, lliurament dels obsequis de part¡cipació del
cucurs de cartells de la Festa Major p€r als nens i nenes
menors de 12 anys.
De17e2lh
Exposició de pintures a I'oli AlpicatuÊs, d'Albert Conetgé
Gatius iÀngel Piulats Mirabet, el Mus€u Molf de l'Oli d€ Ca
I'Agustf (carer de Lle¡da, 19)
De les 16 a les 20 h
Visites guiades al Museu Molí de I'Oli de ca l'Agustl (caner
de Lleida, 19)
Atøsl8h
Gimcana de cob(€s organiEada per la penya Campo qu¡
pugo, al tofÎsny dgl cerfer Raänat, xamfiàAvinguda del Perc.

AleslSh
Al pavelló municipalAntoni Roure Vila, ballada de sardanes
amb Amoga.
A les 18.30 h
A la Sela Un¡ó espectacl€ inlanlil M'arremangu del grup Els
P€Dsicolen.
Vrglfa @m hæ vingut w6ti! viglla E qui tænbls, viglla M el ru i 6n e
mlnos, vlg¡la @m eb a la bsb p€rquà fums pãrt d'6lla I m 3€¡à6 pÞtagtrlsbl
Esp€chdo fl dM dhumr, un o€peobd€ t€p¡dant, impæblo, sofp@€nt.
Qud la lmpdis¡¡t € owrioù( e *p€clad€, quan l'æp€ùdo G ûaF
bma €n pardcipsció, qGn lol .l món ós pEbgtrl6la. Um fomâ dhbÉnt do
viüE la f€6b

A les 19.30 h
Missa vespertna, a la urban¡tsació Buenos A¡res.
A les 19.30 h
Partit de tutbol emistós entre els equips Club Atlètic Alpicat
i Glub de Futbol Almacelles, al camp de futbol mun¡cipal,
organ¡tzat pel Club Atlèt¡cAlp¡cat.
Aløs20h
Sessió de ball al poliesportlu, a cånec de I'orquestraAmoga.
Ales22h
Corefoc pels ceffeis del poble, amb el grup Dimonis dels
Trons.
A conl¡nuac¡ó gran batalla de I'aigua a la plaçp del Països
Gatalans (pla9a de la Bibliotece).
A bs (n30 h de la metlnede
Al poliespottiu, ball amb l'orquestraAmoga.
A le I do le matlnede
Concert del grup Obrint Pas a les pistæ cobertes del Parc
del Graó.

DIUMEI{GE 2I D'AGOST
A tes I ¡ 11.30 h
Misses.
Alesl0h
Trada de bitlles d'invitació al davant de la plaça dels


