
2a BIBLIOCURSA

A partir del 25 de juny inici de la 2a Bibliocursa.
Per a més informació i inscripcions consultar a la bi-
blioteca o a la pàgina web:
partici pa. a lpicat. caUbi blioteca

Ajuntament d'Alpicat

Amb la col.laboració de:
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Aquesta informació la podeu consultar, lambé, a la pàg¡na www.aloicat.cat
L'organització es reserva el dret de canv¡ar el programa, si aixf ho creu adient.

D¡pòs¡t legal: L-563-2012

CURSOS DE FORMAGIÓ

lnformàtica i internet, nivell inicial. De l'11 al 14
dejuny, de 19 a 20 h. Preu: 5 euros

lnformàtica i intemet, nivell mig. Del 18 al 21

de juny, de 19 a 20 h. Preu: 5 euros

lnformàtica i internet, nivell avançat. Del 25 al
28 dejuny, de 19 a 20 h. Preu: 5 euros

Cal fer les inscripcions a I'Ajuntament.
Lloc: Centre telemàtic.
Carrer dels Farraginals, 1 1r. pis (al Casal, damunt
de la Biblioteca).
Telèfon 973 736 036
A/e: cta@aloicat.cat
Horari: de dilluns a divendres, de 16 a 20 h
Més informació sobre els cursos al web
http ://ce ntretelematical oicat.com

Les persones interessades en rebre notícies i informa-
cions de l'Ajuntament poden donar-se d'alta a la pàgina
web htto://oarticioa.aloicat.caV i, periòdicament, rebran el
butlletí d'activitats i informacions de I'Ajuntament i/o el but-
lletí de subvencions, segons la modalitat d'inscripció que
hagin escollit.
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BALL

Sessió de ballamb elgrup Glacé Quartet

Dia: diumenge 2
Lloc: La Unió
Hora: 19 h
Preu: 5 €/persona (consumició inclosa)

CONCURS DE FOTOGRAFIA
DE LA FESTA DE LA MASCO.
TA

Les fotografies es poden lliurar a partir del dia 3 de
juny i fins al dia 31 de juliol, a I'Ajuntament, en hora-
ri d'atenció a la ciutadania, o a la botiga Petjades
(carrer d'Enric Granados 90 d'Alpicat), en horari
comercial. Els nens i nenes de les escoles poden
lliurar-les al col'legi abans de la finalització del curs
escolar.

Podeu consultar les bases del concurs a la
web www.alpicat.cat
-S'ha editat programació pròpia

TAULA RODONA

Taula rodona "La Quera: humor i actualitat", mode-
rada per Oriol Pascual, actor.
Ponents: Jordi Calvís <Jech> -dibuixant-, Marçal
Abella -dibuixant-, Ramon Camats -escriptor- i

Lluís Pagès -editor-

Dia: divendres 7
Lloc: sala d'actes del Casal
Hora:20 h
*Acte programat dins la XIV Festa del Llibre Gegant

XIV FESTA DEL LLIBRE
GEGANT D'ALPICAT

Un grup de professionals dedicats a la il'lustració
dibuixaran els contes dels infants que vulguin parti-
cipar en la confecció d'un llibre gegant. El conte
serà inventat, de temàtica lliure iamb una extensió
màxima d'un fullA4.

A mitja tarda s'oferirà als nens i nenes participants
berenar amb coca i xocolata.
Comptarem amb la plantada dels nostres gegants
Manelic i Núria, amb la carpa d'Alpicat Solidari, una
batucada i s'exposaran els llibres d'anys anteriors.

A les 19 h, es lliuraran els premis delVlll Concurs
Bibliopunt, de punts de llibre.

Dia: dissabte 8
Lloc: plaça interior del Casal
Hora: a partir de les 17 h
*S'ha editat programació pròpia

OBERTURA DE LES PISCINES

Podeu trobar més informació sobre cursos de nata-
ció, bany lliure, activitats, etc. a la pàgina web
www.alpicat.cat

Dia: divendres 14

FESTIVAL DE FINAL DE
CURS

MOSTRA DE DANSA

Mostra de dansa a càrrec dels alumnes
activitat de I'escola Dr. Serés.

pagrna

d'aquesta

Actuació de final de curs dels infants de l'Escola
Bressol Municipal La Lluna, amb la participació de
tots els nens i nenes de 0 a 3 anys del centre.

Dia: divendres 14
Lloc: La Unió
Hora: 16.30 h

Entrada gratui'ta

Dia:dissabte 15
Lloc: La Unió
Hora: 12 h Entrada gratuiTa

CONGERT DE FINAL DE
CURS

Concert de final de curs dels alumnes de l'Escola
Municipal de Música d'Alpicat.

Dia:diumenge 16
Lloc: La Unió
Hora:12 h Entrada gratuila

REVETLLA DE SANT JOAN

Arribada de la flama a Alpicat, encesa de la foguera
i festa jove a les pistes cobertes del Parc del Graó.
Més informació a la pàgina web www.alpicat.cat

Dia: diumenge 23

MOSTRA DE CORS DE CLAVE

ll Mostra de Cors de Clavé amb la participació de
les corals: La lgualtat (Gavà), I' Esperança (Arenys
de Mar), la Lira (Barcelona), Cor Josep Anselm Cla-
vé (Catalunya Nord), El Penedès (Vilafranca del
Penedès), Coral Mixta de l'Anoia (Baix Llobregat) i

Coral Sant Bartomeu (Alpicat).
Les persones interessades a assistir-hi podran re-
collir les invitacions per al Palau de la Música i, si
volen viatjar en autocar podran reservar plaça, els
dies que s'anunciaran oportunament pel servei de
veu pública iweb municipal.

Dia:dilluns 24
Lloc: Palau de la Música de Barcelona
Hora: 18 h
Preu de la invitació: 5 euros
Preu de l'autocar: 5 euros


