
RECUll El' EXCRETEìTT
DElTEUGOT!

Per educació,
per civisme,
per higiene
i per respecte als veïns

PROTOCOL D'AGTUACIÓ EN CAS DE
TROBAR UN GOS ABANDONAT A ALPICAT
En cas de localitzar un gos perdut o
abandonat, seguiu les indicacions següents:

l. No atrapeu el gos (no sabeu si és perillós o
si mossega).
2. Truqueu al telèfon dels agents municipals
d'Alpicat: 620 83 08 59

Si per motius d'horari surt el contestador,
truqueu al Grup Rescat d'Alpicat:

Sara 659 26 U 13
lgnasi 661 94 91 96
Laura 699 38 78 18

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

Es pot descarregat I'aplicació gratuita a través
d'aquest codi o de Ies plataformes per a
Android ¡ ¡OS.

DEIXALLERIA D'ALPICAT

Dimarts i dijous, de 9 a 13 i de
15a17h

Dissabtes, de 9 a 14 h

Situació: camí dels Rovinals, 18

T

Què hi puc portar?

Residus recuperables
fes poden reutilitzar o

repararf

Roba, sebates,
complements

Aparells elèctr¡cs ¡

electrònics que encara
funcionen o que es poden

rePa?ar

Mobles en bon estat o pel
?estaurar

Joguines en öon estat,
estris de cuin¿ lllbres,

materials d'esport,
ulleres...

Residus valoritzables
fes poden reciclarf

Ferralla, alumini, coure,
acer...

RAEE lResidus d'aparells
elèctrics i electrònicsf

Fuste

Runa

Paper ¡ cartró

Restes de poda

Vidre pla

'uÞ

Ajuntament dAlpicat
www.alpicat.cat

I també a les xailes:

Podeu veure aquesta guia
d'activitats al vostre mòbil

amb aquest codi:

TI

Residus especlals
frequerelxen un

tractement específicf

Plntures, vetnlssos,
dlssolvents

Esp?els

Acld¡ l,Þases

Productes quÍmics de
neturalesa desconeguda

Lleixius ¡ detergents,
productes de neteje r

Töners d'irnpressora

P¡les ¡ Þeter¡es

Medicaments

Radlografles

Bombones de gas

Olis minerals ¡ vegetels

Pneumåtics

ESCOLTA ALPICAT RÀDIOI
L'emissora municipal de ràdio
emet al 107.9 FM, amb nova
programació i nous continguts.

Amb la col.laboració de:Yrr
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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.

OT
ALp¡crrRÀoro
$lt n¡^ toz.sttn

emmo
Escola Municipal de l\llúsica
d,ALPICAT

*lt



CONCURS BIBLIOPUNT
l3è. concurs BiblioPunt de punts de llibre.
Gategories:

lnfantilA (de P3 a P5)
lnfantil B (de lr a 3r)
lnfantil G (de 4t a 0e¡

Juvenil (secundària i batxillerat)
Adults (a partir de 18 anys)

Premis:
Categories infantils: llibres i diploma
Gategoria juvenil: 2 premis en vals de compra
Gategoria adults: lr premi (f 50 €)

2n premi (75 €)
Tema: El plaer de llegir, llibres i lectura.

Termini de presentació: fins el divendres l3
Les bases íntegres podeu consultar-les al web
de la biblioteca.

VOTAGIONS
La Biblioteca ha convocat un concurs 

'de

booktrailers per als joves de I'lnstitut d'Alpicat.
AI facebook de la biblioteca es podrà votar pel
premi popular:
https://rvrvrv.f acebook.com/bibliotecadalpicat
S'entén per booktrailer un vídeo curt que té
com a objectiu presentar de manera breu i
visual l'atmosfera d'un llibre.

Dates: fins el diumenge l5

PORTES OBERTES
Jornada de portes obertes a les llars d'infants
municipals L'Estel i La Lluna.

Dia: dijous l2
Horari: de 17 a 20 h
Lloc: L'Estel (carrer de Pompeu Fabra, 2)

La Lluna (Av. del Parc,280)

CAMINADA
Gaminada en commemoració del Dia Mundial
del Parkinson.

Dia: diumenge l5
Hora: 10.30h
Sortida: davant del Pavelló
Es donarà fruita i aigua a la sortida

TALLER
Taller de massatge per a nadons a càrrec de
Salvador Garles, professor de ioga i soci
fundador d'Espai loga Lleida.
Aprèn a fer massatges al teu nadó per
estimular, relaxar icrear un vlncle més profund
amb ell.

Dia: dilluns 16
Hora: l8:30 h
LIoc: Biblioteca (cal inscripció prèvia a la
Biblioteca)
Activitat del Racó de Pares.

PRESENTACIÓ D'UN LLIBRE
Presentació del llibre 7-O,basat en fets reals, a
càrrec dels seus autors: Pere M. Gilart de Dios,
lmma González, Gerard Martínez iAbel Pujol.

El Ilibre presenta 50 relats sorgits d'un
centenar de testimonis de la província de
Lleida que configuren una altra visió de I'l
d'octubre del2017.

Dia: dijous 19
Hora:20 h
Lloc: Sala Petita de La Unió (c. Md¡or,241

SETMANA CULTURAL
Amb la implicació de I'Associació Cultural de
Dones i l'Associació de Jubilats i Pensionistes
s'han organitzat activitats diverses
(xocolatada, sortides culturals i lúdiques,
ofrena floral, concert, teatre, xerrades,
exposició...).
S'ha editat programació pròpia amb tots els
detalls.

CONCERT
Concert a càrrec de Susana del Saz,
acompanyada al piano. Es repassaran els
clàssics de la música catalana.
Susana del Saz es dedica professionalment al
món de la música des dels 16 anys. Comença
en formacions de música de ball i arriba a
formar part de les orquestres més prestigioses
del moment a Gatalunya com I'Orquestra Costa
Brava, I'Orquestra lnternacional Selvatana, etc.

Dia: dissabte 21
Hora: l8 h
Lloc: La Unió
Entrada: gratuita
Activitat inclosa a la Setmana Gultural

DIADA DE SANT JORDI
Activitats durant tot el dia a la plaça dels
Pai'sos Gatalans.

Parada de llibres de la Llibreria Punt de Llibre.
Exposició dels punts de llibre del concurs
BiblioPunt.
Hora: de 10 a 20 h

Gonte il'lustrat El colibrí, a càrrec de Solaç
Centre d'Expressió Artística. Adreçat als
alumnes de P2 de la Llar d'lnfants L'Estel i als
alumnes de cicle inicial de I'Escola Dr. Serés.
Narració i il.lustració en directe del conte El
colibrí, una bonica faula sobre la importància
de la preservació del nostre planeta i sobre el
valor del treball en equip.
Hora: l0 h

Lliurament de premis del 13è Goncurs
BiblioPunt i del 1r Concurs de Booktrailers.
Hora: 17.30 h

Hora del conte musical amb un trio de vent de
I'Escola Municipal de Música d'Alpicat (Carla,
Garlota i Laia) i Ia contacontes Anna de Dios,
amb Ia narració dels contes Pasfís d'aniversari
i La llegenda de Sanf Jordi... explicada pel
senyor drac!
Hora: l8 h
Tallers "Drac reciclat" i "Punts de Ilibre drac,
príncep i princesa" a càrrec de Fabra Formació.
lnscripcions del 16 al2O d'abril a la biblioteca.
També hi haurà un Photocall de Sant Jordi!
Hora: 19 h

Dia: dilluns 23
Lloc: plaça dels Pai'sos Catalans

EXPOSICIÓ I XERRADA
"Femení Plural: històries de vida de dones
immigrades", a càrrec de Rosa M. Giralt
Navarro i Mireia González Antó.
El retrat i la reflexió al voltant de diverses
dones immigrants i les seves vivències,
provinents d'Àsia, Àfr¡ca, Amèrica i Europa,
que pertanyen a diferents classes socials,
àmbits culturals, socials, econòmics, religió i, a
la vegada, amb variades motivacions per
emigrar.

Dia: dimarls 24
Hora: l8 h
Lloc: sala d'actes del Casal
Entrada: gratuiTa
Activitat inclosa a la Setmana Cultural

XERRADA.COL.LOQUI
A càrrec del podòleg Jesús Marcelino Reyes,
especialista en Biomecànica en adults i nens i

director de la Cllnica de Podologia de Lleida.

Dia: dimecres 25
Hora: 18 h
Lloc: sala d'actes del Gasal
Entrada: gratuiTa
Activitat inclosa a la Setmana Cultural

TEATRE
Representació de "La Gapsa de cafè", a càrrec
de la companyia lleidatana Gametes Teatre.

La Maria, la Laura, l'Ona i I'Anna es reuneixen
per anar a fer la prova del vestit de núvia de la
Laura. A mesura que avança l'obra, una de les
seves màximes preocupacions serà anar a
llançar les cendres de la mare; dos anys
després de la seva mort decideixen afrontar
aquesta situació.
Cametes Teatre és una companyia novell, però
amb molta experiència, que ens arriba després
d'omplir teatres i exhaurir localitats a Lleida i a
Barcelona. Un obra tendra, on les emocions i la
complicitat ens faran retornar als orígens i
sentir, per un moment, empatia amb les
actrius.

Dia: diumenge 29
Hora: l8 h
Lloc: La Unió
Entrada: 3 €
Activitat inclosa a la Setmana Gultural

BORSA DE TREBALL DE MONITORS/ES I

PREMONITORS/ES D'ESTADES
Sistema de selecció: concurs de mèrits,
Presentació documents: fins el divendres 20
- Al registre de I'Aiuntament (de 8.30 a f 4 h)
- Al web www.alpicat.caUborsaestades

Tota la informació a:
mmr.a I picat.caUborsaestades

ESTADES DE LLEURE
Per anar planificant...
Per a joves nascuts entre 2003 a 2012
. lr tom: del2 al l3 de juliol (215 places)
. 2n torn: del 16 al27 de juliol (215 places)

Preus per torn:
. 95 € (de les 9 a les f 3.30 h)
. 180 € (de les 9 a les 16.30 h -dinar inclòs-)

lnscripció: del2 al 15 de maig**
Forma d'inscriure's: al web alpicat.caUestades
*Persones empadronades a Alpicat,
inscripció i pagament al mateix inoment.

**Persones no empadronades: no es paga
fins que us confirmin la disponibilitat de plaça.

Tots els detalls i bonificacions, a la publicitat
pròpia i al web alpicat.caUestades


