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Taller "Tu dorms, jo dormo... nosaltres
dormim", a càrrec de Núria Roure, directora
de I'lnstitut del Son i expert somnologist.
Taller per a què els nostres fills dormin,
creixin itots en gaudim!
Activitat del Racó de Pares de la Biblioteca.

Dia: dilluns l9
Hora: 18.30 h
Lloc: Biblioteca
Preu: gratuil (cal inscripció prèvia a la
Biblioteca)

EXPTSNC¡T
Exposició monogràfica "S'ha escrit un crim":
històries de detectius, lladres i serenos, del
Consell Català del Llibre Infantil iJuvenil.

Als matins, visites concertades amb un joc de
pistes ideat per Albert Vidal i, a les tardes,
sessions lliures de jocs de misteri (escape
room i Cluedo).

Ambientació de I'exposició a càrrec dels
alumnes de I'activitat extraescolar de Dibuix i
pintura de I'Escola Dr. Serés.

Dates: del 20 de febrer al 9 de març
Horari: d'obertura de la Biblioteca
LIoc: Biblioteca
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La contacontes Anna de Dios explicarà els
contes "El molinet màgic" i "Perdut i trobat" i

la Laia Soler Saló, alumna de I'Escola
Municipal de Música d'Alpicat, els
interpretarà.

Dia: dilluns 26
Hora: 18 h
Lloc: Biblioteca

WHATSAPP DE LA 8!BLIOTËÜA
La Biblioteca Sant Bartomeu ha posat en mar-
xa un nou canal de comunicació amb els
usuaris, via WhatsApp.

El número per enviar suggeriments,
peticions, dubtes, fer reserves, de-
manar pròrrogues... és 606 l2 78 33.
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L'aplicació eBa¡rdo permet rebre els pregons
de I'Ajuntament en temps real al mòbil, aixícom
guardar els missatges al dispositiu mòbil.

Es pot descarregat I'aplicacio gratuita a través
d'aquest codi o de les plataformes per a

Android ¡ ¡OS.
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Ja pots rebre els pregons al teu nrobrl!
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Les instal'lacions esportives del Parc del Graó
es poden reservar on line, de la forma se-
güent:

-Descarregant-vos l'aplicació de mòbil
reservaplay, disponible per Android ¡ lOS.

-Registrant-vos a través del link
http ://pistesa I p i cat. reserva p I ay.cati
iaccedint a la pàgina web de reserva.
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La informació de I'Ajuntament podeu trobar-la,
també, a les xarxes:

Facebook
https : //www.f a ce b o o k. co m/Aj u nta m e ntA I p i c at

Twitter
https : //tw itte r. co m/AjAl picat
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L'emissora municipal de ràdio emet al 107.9 FM

Amb la eol'lahoraeió de:
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Generalliat de Cata unya
Departament de Cultura
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L'organització es reserva el dret de canviar el progra-
ma, si així ho creu adient.
lnformació vàlida llevat d'errada tipogràfica.

Ajuntament dAlpicat
Podeu veure aquesta guia

d'activitats al vostre mòbil amb aquest codi

m"rrr@unides

,'i :ì

, ,,t.
;rìl '_

$jg,

Dix.r'ali :uctl.,il u:l e (,1,eird;t

i,r r¡¡i,i,, !c ;ilr,ij i tri



7è. CONCURS DE CARROSSES I COMPARSES
Les carrosses i les comparses desfilaran el dia
17 de febrer, a la Rua de Garnaval.
Estaran formades per un mínim de l0
integrants, el75o/o dels quals han de ser veTns
d'Alpicat.
Les carrosses i/o comparses sense integrants
dels municipi podran participar a la rua,
obtindran aportació, però no podran optar al
premi.

lnscripcions: fins al 9 de febrer, a les oficines
de I'Ajuntament.

Gol.laboració econòmica per inscripció
realitzada:

. Per les carrosses: 120 €

. Per les comparses: 80 €
A les associacions i els clubs d'Alpicat se'ls
donarà un 40o/o més de col.laboració
econòmica.

Premis:
Gategoria "Carrosses":

. 1r prerni: 225 €

. 2n premi: 150 €

. 3r premi: 75 €

Gategoria "Cornparses':. lrprerni: 100€
. 2n premi: 75€
. 3r premi: 5(E

Tots els premis es lliuraran mitiançant vals de
compra que es podran bescanviar en
Gomerços adheriûs d'Alpicat.

Bases íntegres del concuns al web:
rYrw.alpicat.cat

BALL DE SANTA ÀGUEDA
Sessió de ball de Santa Àgueda, a càrrec del
grup Golden Saxo.
A la mi$a part es f;aran sortejos.

Dia: dissabte 3
Hora: 18.30 h
Lloq La Unió
Entrada: 5 €

OrganiEa: Associació Gr¡ltural de Dones ¡

Aluntament

FESTIVAI- DE DANSA
Festival de dansa, amb I'actuació de les
alumnes de l'Escola de Dansa d'Alpicat.

Dia: diumenge 4
Hora: 18 h
Lloc: La Unió
Entrada: gratuita

XOCOLATAD,A BENEFïCA
Tradicional xocolatada, en commemoració de
Santa Àgueda, a càrrec de les senyores de
Mans Unides d'Alpicat.

Dia: dilluns 5
Hora: 17 h
Lloc: bar de La Unió

TEATRE DE TITELLES
"El somni de I'espantaocells", a càrrec del
Gentre de Titelles de Lleida, dins el cicle "Joc al
ninot al territori", amb la col.laboració de
l'lnstitut d'Estudis llerdencs de la Diputació de
Lleida.

La Toia descobreix un espantaocells
abandonat, desmanegat i brut. El recomposa,
se'n fa amic, en té cura i, en descobrir que
l'empeny un gran somni, I'ajudarà a fer-lo
realitat...
Un espectacle entranyable, executat per dues
actrius, amb titelles i cançons, que el públic
podrà cantar.

Dia: dissabte 10
Hora: l8 h
Lloc: La Unió
Entrada: 3 €
Venda anticipada els dies 5,6, 7 i I de febrer, de
16 a 20 h, a La Unió (carrer Major, 24)

CERCAVILA DE CARNAVAL
Cercavila "Rebombori" i animació infantil "Mira
que fem" per passar una bona tarda de
carnaval. Tot, a càrrec de La Gremallera teatre.

H¡ haurà berenar per a tothom que vagi
disfressat.

Dia: diumenge 11

Hora: l7 h
Lloc: sortida de davant de l'Ajuntament
Amb la col.laboració de I'Associació Cultural
de Dones d'Alpicat

HORA DEL CONTE
La contacontes Anna de Dios explicarà els
contes "El mag Gago està enamorat" i "Romeu
iJulieta".
Després pintarem una il.lustració del conte
"Romeu i Julieta". Porteu estris per pintar.

Dia: dilluns l2
Hora: 18 h
Lloc: Biblioteca

ENITERRAMENT DE LA SARDINA
Enterrament de Ia sardina a càrrec de
l'Associació Gultural de Dones.

Dia: dimecres l4
Hora: 17 h
Lloc: sortida de davant de I'Aiuntament i
berenar al bar El Sol

GRAN RUA DE CARNAVAL
Desfilada de Carnaval, amb les carrosses ¡ les
comparses que participen al 7è. Concurs
convocat i tothom que vulgui gaudir de la
gresca i la xerinola.

Dia: dissabte 17
Hora i lloc de concentració dels participants:
de 17 a 17.30 h, a l'esplanada del carrer d'Enric
Granados (davant de la Biblioteca)
Arribada: davant de la sala La Unió

lnscripcions al concurs: fins el dia 9, a
l'Aiuntament, emplenant un formulari.

Bases íntegres del concurE al web:
wunr.alpicat,cat.

SOPAR, FESTA DE DISFRESSES I PREMIS
Festa de disfresses i lliurament dels premis de
la Rua de Carnaval.

Sopar informal a càrrec de I'Associació de
Joves d'Alpicat per a tothom que vulgui
allargar la festa.

Dia: dissable 17
Lloc: La Unié
Hora: en acabar la Rua de CamaYal
Entrada: grafuÍta.
Sopar: 4 €1

*Els tiquets pel sopar es vendran els dies 72,13
t 14 de febrer a:

- Sala Jove de La Unió (carrer Ãaior,24l,
de17 a20h

- Fom de pa Vila (carrer de Lleida, 85),
en horari comercial


