
PARC DE NADAL
Parc de Nadd amb adfuÍlats infarfils, inflables"
ta[efs díversæ, xafiques i malabars, ¡ocs
Hkir¡nabn sefvd de bar i berenar a cånec de
fAgnrparnent ry Tac¡plà, etc-

Dies: dd dimarts Z7 aldivendres 30
Uos. Pavefió MunftÍpal d'Esports
jlprali: de 16.30 aN.3Oh

Enhada (per a inrcs de 3 a 14 anysf :
- Un dia,3€
- Abonament per als 4 díes, 8 €

'Els ¡nfants han d'anarærrmpanyats d'un adult.

ARRIBADA DEL DIGNATARI DELS REIS
D'ORIENT
El Dignatari deb Reis Mags d'Odent reællirà les
caftes @s infants dreçades a Ses Maiestats.

Día: dirpcres 28
t|oc ¡ lpna: de 17 a 18.45 h, a la Biblirrteca

de 19 aZO.N h, al Parc de Nadal

BALL DE CAP D'ANY
Ball de Cap d'Any per oelebrar I'entada del nou
any, amb el grup El Cairo.

Dia: dissabte 31
Lbc: [a Unió
Hona: t h de la malinada.
Enfiada:5€perpersona

FESTA DE CAP D'ANY
F6ta i disbauxa per donar la benvinguda al 2017,
amb la disoomöbil NarG i la ool'laboració de
fAssodació de Joves dAlpicat.

Dia: dissabt€ 31
Lloq Pavelló Municipal d'Esports
Ho¡a: I h de la matinada
Entada: 5 € anticipada i 8 € a taquilla
Més informadó i detalls a la publicitat pròpia que
s'editarà.

ESCOLTA ALPICAT NÀOIOI
L'emlssora munidpalde ràdlo emet al 107.9 FM

5è. CONCURS DE GUARNTMENT DE FAçANES
Conct¡rs de decoració de façanes en el qual
podran participar totes les cases ubicades dins del
terme munícipal d'Alpicat, que adomin les seves
façanes amb motius nadalencs.

lnscripcions abans del dia 16, a les 14 h.
Forma d'inscriure's:
- Personalment o per telèfon (973 736 006), de
dilluns a divendres laborables, de 8.30 a 14 h.
- Per coreu electrònic a: ajuntiament@alpiqat.cat

Eljurat puntuarà els dies 19 i 20 i el
resultat es comunicarà a partir del22.

Premis*:
I r premi: 120 €
2n premi: 80 €
3r premi: 40€

*Els premis seran vals de compra, bescanviables
als comerços adherits d'Alpicat.

CAMPANYA DE PROMOCIÓ TCOT.¡ÒMICA
La compra a Alpicat té premi!

Sorteig de 500 € en vals de compra, repartits en
tres premis de 240, 160 i 100 euros.
Els números premiats han de coincidir amb el
primer, segon i tercer premi de la loteria del Nen
que es farà el 6 de gener de 2017.
Es compta amb la col'laboració dels establiments
adherits al comerç d'Alpicat on es podran
aconseguir les butlletes per participar al sorteig.

REP ELS PREGONS AL MÒBIL! '
L'aplicació eBando permet rebre els pregons de
I'Ajuntament en temps real al mòbil, així com
guardar els missatges al vostre dispositiu.

Es pot descarregar I'aplicació graturta a través
d'aquest codi o de les plataformes per a Android i

iOs.

Ajuntament d'Alpicat

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

Amb la col.laboració de:
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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.
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BIBLIONADAL FET A MÀ
Concurs de tions de Nadal de la Biblioteca.
lnventa elteu tió amb el material i la decoració que
vulguis.
Bases disponibles a la biblioteca i alweb.

Dies: de l'1 al23

Tots els tions que es
presentin al concurs
s'exposaran a la Biblioteca.

BALL SOLIDARI AMB LA MARATÓ DE TV3
Sessió de ball amb el grup lris Trio.
En el decurs de la sessió, I'Associació Cultural de
Dones farà sortejos solidaris.

La recaptació de I'entrada i dels sortejos es
destinarà a la Marató de TV3, dedicada a I'ictus i

les lesions medul'lars i cerebrals traumàtiques.

Dia: diumenge 4
Lloc: La Unió
Hora: 19 h
Entrada: 5 euros/persona (inclosa la consumició)

MERCAT SOL¡DARI PER AL TERCER MÓN
Les senyores de I'entitat benèfica Mans Unides
d'Alpicat exposen articles fets a mà, que els venen
per recaptar diners per al tercer món.
Un bon regal per aquestes festes!

Dies: del dijous 8 al diumenge 11

Lloc: bar de la sala La Unió (carrer de Lleida, 22)
Horari de visita: d'11 a 13 h ¡ de 17 a 20 h.

EXPOSTCTÓ
Exposició "Paisatges", de pintura acrílica, del Sr.
Jacint Vilà Guamis, organitzada per I'Associació
Cultural de Dones, amb motiu de la Setmana
Cultural de Nadal.

Dies: del dilluns 12 al diumenge 18
Lloc: sala d'exposicions de La Unió (carrer Major,
núm.28)
Hora: de 17 a20 h

TALLER DE DECORACIÓ NADALENCA
Taller de decoració nadalenca a càrrec de la Sra.
Almerinda Gili, professional de la botiga Clip Verd
d'Alpicat, amb motiu de la Setmana Cultural de
Nadal de I'Associació de Dones.

Dia: dilluns 12
Lloc: sala d'actes del Casal
Hora: 17.30 h
Entrada: gratuiïa

HORA DEL CONTE EN ANGLÈS
Storytime "Around the world", a càrrec de Kids&Us.
Contacontes teatralitzal 100% en anglès.

Activitat de la programacio 2016-17 del Racó de
Pares de la Biblioteca Sant Bartomeu.

Dia: dilluns 12
Lloc: Biblioteca
Hora: 18.30 h

TALLER DE CUINA
Taller de cuina, a càrrec de Julio Mora (xef del
restaurant de l'Hotel ZeniT de Lleida), dins el
programa de la Setmana Cultural de Nadal, de
I'Associació de Dones.

Dia: dimarts 13
Lloc: bar de La Unió
Hora: 17.30 h

Entrada: gratuiïa

TALLER D'SCRAP
Taller d'scrap a càrrec de Neus Segura Escuer,
d'Scraphouse Lleida, organitzat per l'Associació de
Dones, dins la Setmana Cultural de Nadal.

Dia: dimecres 14
Lloc: sala d'actes del Casal
Hora: 17.30 h

Entrada: gratuita

PRESENTACIÓ D'UN LLIBRE
Presentació del llibre "Cuando yo era Antonio
Molina", escrit per Gloria Martín, dins el programa
de les Jornades de Nadal de I'Associació de
Dones.

Dia: dijous 15
Lloc: sala d'actes del Casal
Hora: 17.30 h

TEATRE
Representació de I'obra "Homo Pensionistis", a
càrrec del grup Sake Teatre, una companyia de
I'Associació d'alumnes i ex-alumnes del programa
sènior de la UDL.

Dia: divendres 16
Lloc: La Unió
Hora: 19 h
Entrada: gratuita
Organitza: Associació Cultural de Dones d'Alpicat

ALPICAT AMB LA MARATÓ: XERRADA,
POESIA I MÚSICA
Xerrada-col'loqui "lctus i lesions medul'lars
cerebrals traumàtiques", a càrrec de Lluisa Mas
Perendreu, doctora especialista en Medicina
familiar i comunitària.

Recital poètic nadalenc a càrrec del grup Veus en
Vers.

Música en directe del grup Ella nos vuelve
decentes.

Acabarem compartint tots plegats un refrigeri.

Dia: divendres 16
Lloc: sala d'actes del Casal
Hora: 19 h
Entrada: les persones assistents podran
col'laborar amb la Marató de TV3, fent una
aportació voluntària

BALL ESPORTIU
Exhibició dels alumnes de P4 fins a 6è. de I'activitat
extraescolar de ball esportiu, organitzada per
I'AMPA de I'escola Dr. Serés i dirigida pels
professors de dansa Josep Revull i Felip Niubó.

Dia: dissabte 17
Lloc: La Unió
Hora: 18 h
Entrada: gratuita

UN PESSEBRE DE TRADICIÓ I AFICIÓ
350 figures, rius, cascades d'aigua, efectes de llum
i so, boira, pluja, neu són només alguns detalls del
que podem veure al pessebre que les famflies
Bagué Masanés i Ribau Parfs construeixen des de
fa més de 20 anys.
Quan es fa de dia podem escoltar els sons de la
natura i observar de primera mà els oficis de
l'època. Mentre les hores avancen podem passar
pel desert, la cova, elTossalde la Corona... De nit,
el silenci ens permetrà observar tots i cadascun
dels racons del pessebre.

Dies de visita: 17, 18, 23,24 i 26 de desembre i 1

de gener
Lloc: magatzem particular del caner de Mossèn
Cinto núm. 35 xamfrà amb caner de Joaquim
Costa
Hora: de 18 a 20 hores
Entrada: gratuila (aportació voluntària)

Per visites de grups de més de 5 persones, bre de
I'horari d'obertura, podeu trucar al Josep Maria o al
Sisco, als telèbns 669511279 o ô24ß9045.

MUSICAL DE NADAL
Àngels S.A. es el musical de Nadal dels alumnes
de primària del Col'bgi Tenabrma, que faran a
benefici de la Marató de W3. Els petits del col'legi
ens mostranan com els protagonistes d aquesta
història, millorant oom a persones, aoonsegueixen
la seva fita. Un musical gravat per la Goral del
Col'legi amb la voluntat d'ajudar-nos a preparar el
Nadal.

Dia: diumenge 18
Lloc: La Unió
Hora:11 h
Entrada: 3 € (es poden adquirir les entrades a la
Secretaria del Col'Þgi, de 9 a 16.30 h).
Els diners recaptats, així com una fila 0, es
destinaran íntegrament a la Marató de TV3.

HORA DEL CONTE MUSICAL
La contacontes Anna de Dios explicarà els contes
"L'exprès polar" i "Les malifetes del dimoniescuaf
i les alumnes de I'Escola Municipal de Música
d'Alpicat, Abril Oliva Vila i Estel Siuraneta Gatell,
faran l'acompanyament musical amb els seus
clarinets.

A continuació, els voluntaris de I'Associació de
Jubilats i Pensionistes ens parlaran de com es
jugava abans i què "cagava" el tió de la seva
infància.

Dia: dilluns 19
Lloc: Biblioteca
Hora: 18 h

CANTADA DE NADALES
Gantada de nadales a cànec d'alumnes de I'EMMA
(Escola Municipal de Música d'Alpicat).

Dia: dimarts 20
Lloc: La Unió
Hora: 19.30 h
Entrada: gratui'ta

BALL DE NADAL
Ball de Nadal amb el grup lris Trio.

Dia: diumenge 25
Lloc: La Uniö
Hora: 19 h
Entrada: 5 euros (indosa la consumició)


