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Des d'avui i fins diumenge la localitat d'Alpicat celebrará la seva festa en honor a Sant 
Isidre. S'han preparat diversos actes, d'entre els que destaca la festa d'homenatge ais padrins 
La localitat d'Alpicat, situada 
a la part nord de la comarca 
del Segriá, ja ho té tot a punt 
per celebrar la seva festa en 
honor a Sant Isidre. 
S'han organitzat diferents 
actes que tindran lloc des 
d'avui fins diumenge, i entre 
els quals destaca la festa 
d'homenatge a la gent gran. 
A mes dins els actes de com-

memoració del catorzé ani-
versari de la Biblioteca de 
Sant Bartomeu, tindrá lloc un 
interessant espectacle que 
consta d'una selecció de 
contes i histories de caire iro
nía 
El dia de sant Isidre un cer-
cavila a carree deis tambors i 
trompetes, recorrerá tots els 
carrers de la població i do

nará el tret de sortida a la 
festa. 
Durant la jornada hi haurá 
processó, missa, música en 
directe a carree deis profes-
sors i els alumnes de l'APA 
del CEIP Dr. Seres, així com 
també partits de fútbol, una 
representació teatral i ses-
sions de ball a la sala del bar 
Sol. 

El diumenge tindrá lloc la fes
ta d'homenatge ais padrins 
de la localitat. 
Després de la missa de les 
nou del matí, tots els padrins 
que participin a la festa es 
concentraran al pavelló po-
liesportiu a dos quarts d'on-
ze del matí per tal de co-
mengar els actes que s'han 
organitzat per retre'ls home-

natge en aquest dia. 
Al mateix pavelló tindrá lloc 
una missa en homenatge ais 
avis cantada per la coral Sant 
Bartomeu. 
A continuacio tindrá lloc un 
aperitiu en el transcurs del 
qual es fará entrega de dife
rents obsequis a la gent gran. 
A les cinc de la tarda un partit 
de fútbol de 3a regional entre 

el Club Atlétic Alpicat i el Su-
danell será el darrer acte 
d'aquests dies de festa en 
honor a Sant Isidre Llaura-
dor. 
Uns dies plens d'activitats 
per a totes les edats, petits, 
joves, grans i en especial, 
pels padrins de la localitat, a 
qui se'ls dedicará la festa 
d'homenatge. 
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