
|r n aquest cas, nens i nenes

þ podran gaudir d'un taller de
E circ amb jocs gegants (dia

2, de 17:00 a 20.00 hores), d'un

Jaller creatiu (dia 3, de 17.00 a

20.00) i d'animació infantil amb
la companyia Encara farem salat
(dia 4 a les 1.8.00 hores).
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F0I0S: Aiuntament dAlpkat

Liderant un grup de 15 nois i noies,
ahir van extreure quasi 200 quilos

de brossa, amb molt material con-
bminant, al parc de la Mitjana de
Lleida i les seves rodalies.

El club es queda en una situació
més que crÍtica -a un pas de la des-
aparidê amb noméò una plantilla
de 12 jugadors per l'impagament
de les tres últimes nòmines,'

ElTribunal de Comptes l'ha condem-
nada juntament amb sis dels seus

regídors a abonar 22,7 milions d'eu-
ros per vendre 18 promocions d'ha-
bitaQe públic a un fons d'invenió.

Globus, cuina i circ, el 'regal'
d'Alpicat als més menuts

I Parc de Nadal dAlpicat va

obrir dijous les seves portes

al seu escenari habitual, el

Pavelló Poliesportiu Antoni Rou-

re, quê un any més acull aquesta
activitat.

l\ urant els dies en què es de-
I lsenvoluoarà lfins demà diu-
lJ 

^"ng"å¡. 
¡ri), el Parc oferi-

rà tallers de circ, de globoflèxia

i de cuina, a més de la visita del
Dignatari dels Reis Mags i moltes
sorpreses més. El Parc de Nadal

dAlpicat va adreçat a nens i ne-
nes de 3 a 14 anys i obre de 16.30
a 20.30 hores, àpb un preu de
3 euros per dia o un abonament
per a tots els dies a un preu de 8
euros.

mb l'arribada de l'any nou,
el relleu del Parc de Nadal

l'agafarà Anima't 2019, una

activitat que es desenvoluparà a

la Sala Petita de La Unió els dies 2,

3i4degener.


