
YAXARE
La paraula YAXARE vol dir DONA en la llengua So-
ninke (una de les més parlades a Gàmbia) i, alhora,
és el nom de la Gooperativa de Dones de Baja
Kunda, impulsada l'any 2015 per la ONGD Alpicat
Solidari.
I és, precisament a aquest projecte, centrat en l'em-
poderament de la dona africana, on es destinarà
part de la recaptació del Yaxare, que no és altra
cosa que I'evolució del concert solidari que I'entitat
alpicatina organitzava els darrers anys.
El Yaxare és un esdeveniment socio-cultural en
clau femenina, que tindrà lloc a La Unió els dies 14
i 21 de març, amb el programa següent:

EXPOSTCtÓ
lnaguració de l'exposició "Dones en moviment", de
la coordinadora d'ONGD ¡ AMS de Lleida i Hu-
moràlia.
I per amenitzar I'acte, prèvia delYaxare amb l'actua-
ció conjunta de Meritxell Gené, "El fill del Mestre" i

TxabiÀbrego.

Dia: dissabte 14
Hora: 19.30 h
Lloc: Sala Petita de La Unió

CINEFÒRUM ICLOENDA
Projecció del documental "Les resilients" i ci-
nefòrum amb la directora Gristina Madrid.

Dia: dissabte 21

Hora: 19.30 h

Lloc: Sala Petita de La Unió

En acabar, cloenda de I'exposició "Dones en movi-
ment"

CONCERT
Concert solidari amb l'actuació dels grups:
- SonSonite + Telva Rojas
- Candela Roots
- Tremenda Jauría
- Elane

Dia: dissabte 21

Hora: 21.30 h
Lloc: La Unió
Entrada: 12 € anticipada**

15 € a taquilla el dia del concert

**A la venda del 9 al 20 (de diluns a divendres), al
Punt Jove de La Unió (c/ Major, 26), de l6 a 18 h, i al
web www.a I picat.caUentrades

L'organització es reserva el dret de canviar el progra-
ma, si aixího creu adient.
lnformació vàlida llevat d'errada tipogràfica.

RECULL ELS EXCRENET'S
DEL IEU GCST

Pcr ccluc¿rcio,

PCr CtVrSrìlc,

¡rcl lrigicrrc
i pcr rcspcctc ¿tls vclrrs

Ordenança munic¡pal de la tinença i la con-
ducció de gossos a la via pública.
. Art. 13.4. El conductor de I'animal retirarà
els excrements i netejarà la part de la via pú-
blica que resulti afectada.
. Art.2Sb.lnfracció greu: No retirar les dejec-
c¡ons del gos de la via pública.
. Art. 27 b. Sancions: Les infraccions greus
podran ser sancionades amb una multa de
150,01 fins a '1.502 euros.

SI TEIIS UT GA' A CASA
.Tens l'obligació de
sar-lo a I'Ajuntament.

posar-li microxip i cen-

.Si s'escapa de casa, amb el mi-
croxip podem trobar el pro-
pietari.
.El gat que ha viscut sempre
a casa, si s'escapa, no sap
tornar-hi.

REP ELS PREGONS AL MÒBIL!
L'aplicació eBando permet rebre a I'instant en el teu
mòbil la informació més rellevant del municipi. Acti-
vitats, informació d'interès general, avisos d'emer-
gències, etc. es notifiquen als usuaris que tinguin
instal.lada aquesta aplicació al seu mòbil.
Es pot descarregat I'aplicació gratuita a través
d'aquest codi o de les plataformes per a Android i

Ajuntament dAlpicat
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I també a les xarxes:

Amb la col'laboració de les assoc¡ac¡ons
entitats esmentades a les activitats

or ESCOLTA ALPICAT RÀDIOI
L'emissora municipal
de ràdio emet al 107.9 FM

RÀDIO
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Podeu ve,yÞ aQUesta guia
d'activitats al vos a est codi
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TALLER
Taller de costura a càrrec de la dissenyadora i mo-
dista Elisa Puyal.
Aprendrem'nocions bàsiques i cadascú confeccio-
narà el seu gnom de la primavera. Veniu en família
a passar una bona estona cosint! Activitat del Racó
de Pares de la Biblioteca.

Dia: dilluns 2
Hora: l8 h
Lloc: Biblioteca
Preu: gratuil (places limitades; cal inscripció prèvia
a la Biblioteca)

TALLER
Taller "Gop d'estic a la generació de residus".
Reparació d'estics impartit per Xavier Aguilar.
Activitat oberta a tothom.

Dia: dimecres 4
Hora: de 19 a 20.30 h
Lloc: Pavelló municipal d'Esports
Preu: gratuil
Organitza: Hoquei Glub Alpicat

DIA MUNDIAL DE LA NATURA
Gomptem amb la teva ajuda per recórrer la serra
d'Alpicat caminant, corrent o amb bicicleta, nete-
jant tot el que trobem al nostre pas. T'esperem!
Porteu una bossa de plàstic i una llanterna o frontal.
Activitat oberta a tothom.

Dia: dimecres 4 .¿

Hora: 18 h
Lloc: sortida de davant del Gasal (G. Farraginals, l)
Organitza: Nereu Exercicifísic i alimentació saluda-
ble

ESPECTACLE
La boca descosida, poesia d'autores interpretada,
amb la rapsoda Alba Mascarella.
Un recorregut per la poesia i la prosa poètica d'es-
criptores catalanes, però també d'arreu del món,
delsegle XX ¡XXl.
Espectacle per a adults per celebrar el Dia Mundial
de la Poesia i el Dia lnternacional de les Dones.
Organitzat per la Biblioteca i I'Associació Cultural
de Dones.

Dia: divendres 6
Hora: 20 h
Lloc: La Unió
Entrada: gratuita

TEATRE
L'últim tren, a càrrec del grup Sake Teatre.
L'últim tren és una agència especialitzada en rela-
cions personals per a la gent de la tercera edat. La
seua tasca és fer que puguin assolir allò que
sempre han desitjat i mai s'han atrevit a fer realitat.

El grup Sake Teatre és la companyia de I'Associació
d'alumnes i exalumnes del Programa Sènior de la
Universitat de Lleida.

Dia: diumenge I
Hora: 19 h
Lloc: La Unió
Entrada: 5 €. Es vendran al moment de la represen-
tació.

TALLER
Taller "Gop d'estic a la generació de residus".
Costura de material d'hoquei (guants, genolleres,
roba esportiva...) impartit per lolanda Vizcaíno.
Activitat oberta a tothom.

Dia: dimecres 11

Hora: de 19 a 20.30 h
Lloc: Pavelló municipal d'Esports
Preu: gratuil
Organitza: Hoquei Glub Alpicat

CONCURS
Goncurs "A,ndersen avui", organitzat per la Bibliote-
ca, per celebrar el Dia internacional del Llibre infantil.
Dibuixa el teu personatge preferit d'Andersen tal i

com se I'imaginaria I'autor si estigués escrivint el
conte en I'actualitat.
Alguns personatges: L'aneguet lleig, La sireneta, La
princesa i el pèsol, El soldadet de plom, La venedo-
ra de llumins, El vestit nou de l'emperador, La reina
de les neus, El porquerol...

Gategories:
Primers lectors (1r. a 3r.), Lectors avançats (41. a
6è.) iSuperlectors ('lr.i2n. de secundària)
Termini: fins el 13 de març de 2020

MATANçA DEL PORC
Festa de la matança del porc.

Dia: diumenge 15
- A partir de les t h, preparació del dinar.
- Durant el matí, contes musicals a càrrec de l'Anna
de Dios i l'Escola de Música.
- De l0 a 12, tast d'escalada al rocòdrom que hi ha
tocant a les pistes de pàdel. Vine a moure't pel rocò-
drom i descobreix una nova manera de fer esport.
- A les 12 h, ballada de sardanes a càrrec del grup
Dansaires del Pi.
- A les l4 h, dinar (amanida, cassola, llonganissa,
botifarra, poma, gelat, pa, vi iaigua).
- Durant la tarda, jocs tradicionals a càrrec de l'As-
sociació de Joves d'Alpicat i llits elàstics a càrrec
de I'Ajuntament.

Lloc: Parc del Graó
Venda de tiquets (Pastisseria Vila, Estanc Cal Lluc,
Àrea de Guissona c/ Lleida i Garnisseria Conxita)
(fins al dia l3): I €
Tiquets el mateix dia 15 (fins exhaurir els tiquets
disponibles): 11C
Organitza: Ajuntament iAssociació de Dones

CONCERT
Two hearts són:
Robert Fàbrega, ex component de I'orquestra Sel-
vatana, cantant, pianista, baríton i un vell conegut
del públic alpicatí.
I la soprano Alba Farrés.
Tots dos amb una llarga trajectòria musical, que
ens oferirà un repertori de cançó d'autor, clàssic,
jazz, bandes sonores, clàssics catalans....
Espectacle adreçat per a tots els públics.

Dia: diumenge 15
Hora: 18 h
Lloc: La Unió
Entrada: gratuita
Espectacle inclòs a la Programació d'Arts Escèni-
ques i Música de La.Unió

XERRADA
Xerrada "Noves tecnologies: ús, abús i addicció.
Xarxa o teranyina?", a càrrec d'Olga Malas.
lnternet té unes enormes possibilitats de relació,
d'aprenentatge i de coneixement, però també uns
riscos que no podem obviar. És important, doncs,
reduir els riscos i optimitzar la protecció d'infants i
joves.
En aquesta xerrada es donaran pautes i consells re.
lacionats amb l'ús d'lnternet i les xaxes socials i

ens proposaran maneres d'actuar: continguts
nocius, addiccions a la xarxa i als videojocs, en-
ganys iestafes, xats i missatgeria instantània, etc.
Activitat inclosa al programa de I'Escola de Famí-
lies d'Alpicat.
S'ha editat programació pròpia amb més detalls.

Dia: dijous l9
Hora: 19.30 h
Lloc: La Unió
Entrada gratuTta

HORA DEL CONTE
Passem una estona? amb Nopatiskos iels contes:
-Paolo, aprenent de mercader
-Un ratolí diferent
-La casa més gran del món

Dia: dilluns 23
Hora: 18 h
[loc: Biblioteca

PORTES OBERTES
Jornada de portes obertes a la llar d'infants munici.
pal L'Estel.

Dia: dijous 26
Horari: de 17 a20h
Lloc: L'Estel (carrer de Pompeu Fabra, 2)

Aquesta jornada permet a les famílies conèixer les
instal.lacions i rebre explicacions del projecte edu-
catiu, de la preinscripció, conèixer I'equip docent...

QUEDEM?
Cicle de caminades per a tots els públics per des-
cobrir I'Horta i els voltants d'Alpicat.
Cada mes una nova proposta! En aquesta ocasió,
ruta de 6 km. aprox.
Dia: diumenge 29
Hora: 11 h
Lloc: sortida de davant del pavelló
Recomanacions i inscripcions: gratuiTes (de l'f al
271 al web alpicat.caUquedem
En acabar es donarà aigua ifruita
Organitza l'Ajuntament amb la col.laboració del
Consultori mèdic d'Alpicat

COMÈDN
Hause&Richman "Lapònia"
Dues famílies es troben a Lapònia per a celebrar el
Nadal i esperar I'arribada del Pare Noel, però una de
les criatures explica a I'altre que aquest home amb
barba blanca ipanxut, no existeix i que és un perso-
natge de mentida que utiliEen els pares, per a fer
xantatge als fills.
El que havia de ser una trobada festiva es conver-
teix en una batalla campal entre germanes, pare-
lles, cunyats iaviat sortiran a la llum totes les seves
misèries, veritats i secrets inconfessables.
Una divertida comèdia interpretada per Roger
Coma, Meritxell Calvo, Meritxell Huertas y Manel
Sans..
Espectacle adreçat a públic a partir de12 anys.

Dia: diumenge 29
Hora: 18 h
Lloc: La Unió
Entrades: 5 € (amics de La Unió)

10 € (públic general).
A la venda els dies 24 a 25 al Punt Jove de La Unió,
de 17 a 2O h i a taquilla els dies de funció.
Espectacle inclòs a la Programació d'Arts Escèni-
ques i Música de La Unió

CONCURS BIBLIOPUNT
l5è. concurs BiblioPunt de punts de llibre.
Gategories:
lnfantilA (de P3 a P5)
Infantil B (de lr a 3r)
lnfantil C (de 4t a 6è)
Juvenil (secundària i batxillerat)
Adults (a partir de 18 anys)

Premis:
Categories infantils: llibres i diploma
Gategoria juvenil: 1r premi (50 €) i 2n premi (25 €) en
vals de compra
Categoria adults: 1r premi (150 €) i 2n premi (75 €)
Tema: El plaer de llegir, llibres i lectura.
Termini de presentació: fins el I d'abril
Bases íntegres a la Biblioteca ialweb


