
BALL DE CAP D'ANY
Ball de Cap d'Any per celebrar l'entrada del nou any,
amb elgrup ElCairo.

Dia:dijous 31

Lloc: La Unió
Hora: 1 de la matináda
Entrada: 5€perpersona

FESTA DE CAP D'ANY
Festa i disbauxa per donar la benvinguda al 2016, amb
el grup Mitjanit i els discjòqueis New Dreams i la
col'laboració de I'Associació de Joves.

Dia: dijous 31

Lloc: Pavelló Municipal d'Esports Antonio Roure Vila
Hora: d'1 h a7 h
*S'ha editat programació pròpia

CONCURS DE GUARN¡MENT DE FAÇANES
4t Concurs de guarniment de façanes de Nadal.
La temàtica ha de ser sobre el Nadal.
lnscripció abans de les 14 hores del dia 16 de
desembre de 2015 per telèfon al 973736006,
personalment a les oficines de I'Ajuntament o bé per
correu electrònic a: joventut@alpicat.cat

PREMIS-
1r. premi: 120€.ll2n. premi: 80€.ll3r. premi:40 €
*Tots els premis es lliuraran mitjançant vals de compra
que es podran bescanviar en qualsevol dels comerços
adherits d'Alpicat.
Més informació a: www.alpicat.cat

FES-TE VCILI.JhITARI/ÀRIA DE LA EAVALCADA DE
REIS
Tens il'lusió per col.laborar en I'organilzació de la
cavalcada de Reis?
Fes{e voluntari/ària!

Si vols participar en I'organització i el desenvolupament
d'aquesta nit màgica, posa't en contacte amb
I'Ajuntament mitjançant el correu lmartinez@alpicat.cat,
al telèfon 973736006 o pel Whatsapp 660448161.

CURSOS DE FORMAEIÓ
L'Ajuntament ha organitzat cursos de formació de
temàtica diversa: ofimàtica, dietètica i nutrició, xarxes
socials, anglès, edició de vídeo, manipulació d'aliments,
coaching, habilitats comunicatives, disseny gràfic, eines
per a trobar feina, etc.

Dies: del gener al maig de 2016, segons programa
editat.

Lloc: Centre Telemàtic d'Alpicat
Més informació: www.alpicat,caUcursos

coMERç ADHERTT D'ALPTCAT
Si ets comerciant i vols formar part del comerç adherit
d'Alpicat posa't en contacte amb el Departament de
Promoció Econòmica de I'Ajuntament.
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PORTAL EE, PREMSA
Us recordem que, mitjançant el portal de premsa de la
biblioteca d'Alpicat, podeu consultar tot tipus de notfcies
de diaris, cartells idíptics sobre Alpicat, que s'actualitzen
diàriament.
http://bd.alpicat.cat
www. a I picat. caUbi bl ioteca

REP EtS PRFTJONS AL i-F:I.J II,{OtsIL!

Ja pots rebre els pregons al teu mòbil!
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L'AJUNTAIMENT A LES XARXE-S. CTJI{b\ECTA'T!

Facebook
https://www.facebook.com/Aju ntamentAl picat

Twitter
https ://twitter. com/AjAl p i cat

JOVES INFORMATS
Si tens entre 14 i 29 anys i vols estar assabentaVda de
les informacions que es promouen des de la regidoria de
Joventut, pots enviar un correu a:
joventut@alpicat.cat amb elteu nom complet i la data de
naixement

IR{SERÍU-TE AL BUTLLETÍ !

Les persones interessades en rebre notícies
informacions de l'Ajuntament poden donar-se d'alta
web www.alpicat.cat i, periòdicament, rebran el butlletí.
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Ajuntament d'Alpicat

eBando
Podeu veure aquesta guia
d'activitats al vostre mòb¡l
amb aquest codi

Amb la col.laborac¡ó de:
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AssociacóJubilats

i Pensionistes d',{lpicat

Associació de Joves

i Veins d'Alpicat

Contra la violència
masclista
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BIBLIONADAL FET A MÀ
Concurs d'arbres de Nadal.
Inventa el teu arbre amb el material i la decoració que
vulguis.
Bases disponibles a la biblioteca i alweb.

Dies: deldimarts 1 aldijous 24

DIMECRES DE SALUT
Xenada "Vida i sexe més enllà dels 50", a càrrec
d'Encarna Laforet, ginecòloga i sexòloga, i coordinadora
del ASSIR Alt Penedès (Atenció a la Salut Sexual i

Reproductiva).

Cloenda de les 12es. Jornades sanitàries que s'han dut
a terme des del4 de novembre.

Dia: dimecres 2
Lloc: sala d'actes del Casal
Hora: 19 hores
Activitat gratuila
*S'ha editat programació pròpia.

MERCAT SOLIDARI PER AL TERCER MÓN
Les senyores de l'entitat benèfica Mans Unides d'Alpicat
exposen articles fets a mà, que es venen per recaptar
diners per al tercær món.

Dies: deldiumenge 6 aldimarts 8
Lloc: bar de la sala La Unió (caner de Lleida, 22)
Horaride visita: d'11 a 13 h ¡ de 17 a20h

BALL SOLIDARI AMB LA MARATÓ DE TV3
Sessió de ball amb elgrup Alea Quartet.
En el decurs de la sessió, I'Associació Cultural de
Dones, I'AE Taciplà i I'Associació de Jubilats d'Alpicat
faran sortejos solidaris.
La recaptiació de I'entrada i dels sortejos es destinarà a
la Marató de TV3, dedicada a la diabetis i I'obesitat.

Dia: diumenge 6
Lloc: La Unió
Hora: 19 h
Entrada: 5 euros/persona (inclosa la consumició)

CONCERT DE NADAL

Dia: dissabte 12
Lloc: La Unió
Hora: 18 h
Entrada gratuïta

FESTA SOLIDÀRIA AMB LA MARATÓ OC TVg
Activitats solidàries per a tothom, amb I'objectiu de fer
pujar el marcador de La Marató de TV3.

Dia: dissabte 12i diumenge 13
Lloc: La Unió
Hora: dissabte a partir de les 22.30 h

diumenge, matí itarda
*S'ha editat programació pròpia.

TALLER D'ORNAMENTS FLORALS
lnauguració de les Jornades Culturals de Nadal de
l'Associació Cultural de Dones d'Alpicat, amb xerrades
diverses obertes a tota la població.
Avui, taller d'ornaments florals, de la mà d'Almerinda Gili,
professional de la botiga Clip Verd d'Alpicat.

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

INAUGURACIÓ DEL RACÓ DE PARES ITALLERS
"Fem els nostres jocs de taula". Taller de manualitats a
càrrec de Neus Segura, de Scrap House Lleida, per a
infants a partir de 3 anys. Cal inscripció prèvia.

"Jocs ijoguines". Taller per a pares a càrrec de SIAD.
Cal inscripció prèvia.

Dia:dilluns 14

Lloc: Biblioteca Sant Bartomeu
Hora: 18 h

EXPOSICIONS
Exposició d'aquarel'les de I'alpicatí lsidre Soria.
Exposició de manual itats d'artistes alpicati nes.
Organitzades per I'Associació de Dones, amb motiu de les
Jornades de Nadal.

Dies: del dilluns 14 aldivendres 18
Lloc: sala d'actes del Casal

TALLER DE CUINA
Taller de cuina, a càrrec d'lvan Pascual, de Cal Gumer,
dins la programació de les Jornades Culturals de Nadal.
Una ocasió perquè els artesans gastronòmics de Cal
Gumer ens sorprenguin gratament tant la vista com el gust.

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

CONCERT DE PIANO IGANT
Concert de piano i cant, a càrrec de Robert Fàbrega
Fener, músic, compositor i ex-cantant de I'Orquestra
lnternacional Selvatana.

XERRADA CUIDADOR, CUIDA'T!
Xerrada "Cuidador, cuida't!", a càrrec de la infermera del
Consultori mèdic d'Alpicat, Montse Polo.
El cuidador és una figura molt important en les nostres
famílies. Amb aquesta xerrada us acompanyarem en la
seva tasca diària, proporcionant-li eines, informació i

pautes per a cuidar-se i per cuidar millor.

Dia: dijous 17
Lloc: sala d'actes del Casal
Hora: de 17.30 h

TALLER DE RISOTERÀPIA
Taller de risoteràpia a càrrec d'Oscar Becerril, de Tàctica
3600, com a cloenda de les Jomades Culturals de Nadal.
Activitat subvencionada per l'lnstitut Català de les Dones
dins de la línia d'ajuts per a la programació d'activitats
adreçades a les dones, que I'Ajuntament tramita.

Dia: divendres 18
Lloc: sala d'actes del Casal
Hora: 17.30 h

TALLER DE DECORACIÓ
Taller "Decorem la biblioteca per Nadal", a càrrec d'Alba
Aranda, Núria Cimadevilla i Sònia Ramonet, alumnes de
l'lnstitut Manuel de Montsuar, adreçat a joves a partir de
7 anys. Cal inscripció prèvia.

Dia: divendres 18
Lloc: Biblioteca Sant Bartomeu
Hora: 18 h

HORA DEL CONTE
Hora del conte musical. L'Anna de Dios narrarà "El petit
avet" i "El Tió al país dels contes" i la Júlia González
Rovira, alumna de I'EMMA, farà I'acompanyament
musicaldels contes amb elseu violí.

Dia: dilluns 21
Lloc: Biblioteca
Hora: 18 h

EXPOSICIÓ PESSCERISTA
Les famílies Bagué Masanés i Ribau París fa més de 20
anys que construeixen un monumental pessebre a
Alpicat.
És un pessebre format per més de 350 figures estàtiques
i una setantena de fìgures en moviment, un riu de 7
metres, els efectes especials deldia i la nit, trons, llamps,
pluja, neu i mil i un detalls més.

Dies de visita: dissabte 19, diumenge2T i2 gener
Lloc: magatzem particular del carrer de Mossèn Cinto
núm. 35 xamfrà amb carrer de Joaquim Costa.
Hora: de 18 a 21 hores
Entrada: gratuìïa (aportació voluntària)

Si voleu concertar una visita per grups de més de 5
persones, en diferent dia i horari, podeu contactar amb el
Josep Maria o el Sisco, als telèfons 669511279 o
626499045.

Hi col'labora I'Ajuntament d'Alpicat.

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

Dia:dimarts 22
Lloc: La Unió
Hora: 19.30 h
Entrada: gratuita

BALL DE NADAL
Ballde Nadalamb elgrup Casino.

Dia: divendres 25
Lloc: La Unió
Hora: 19 h
Entrada: gratu'rta

PARC DE NADAL
Parc de Nadal amb tallers, activitats infantils, inflables,
circuits, exhibició d'activitats esportives, taller d'hàbits
saludables, servei de bar i berenar a càrrec de
I'Agrupament Escolta Taciplà, etc.

I Campionat de futbolí per a joves, el dia 27.
Taller de plastilina els dies 28, 29 ¡ 30.
Taller de circ els dies 27 430.
Visita del Camarlenc dels Reis d'Orient el 28.
I moltlssimes activitats més!

Dies: del diumenge 27 aldimecres 30
Lloc: Pavelló Municipal d'Esports
Horari: de 16.30 a 20.30 h
Preus (per a joves de 3 a 14 anys):

-Entrada d'un dia, 3 €
-Abonament per als 4 dies, I €

*Els infants han d'anar acompanyats d'un adult

ARRIBADA DEL DIGNATARI DELS REIS
El dignatari dels reis recollirà les cartes dels infants
adreçades a Ses Majestats.

Dia: dilluns 28
Lloc i hora: Biblioteca (de 17 a 18.45 h)

Pavelló, al Parc de Nadal(de 19 a 20.30 h)
Concert de Nadal amb la participació de les corals: La Vine a gaudir d'una gran veu!
Lira de Tones de Segre, Santa Àgata d'Alfarràs i Sant Activitat de les Jornades Culturals de Nadal.
Bartomeu d'Alpicat.

Dia: dimecres 16
Lloc: sala d'actes del Casal
Hora: 17.30 h

L'Ajuntoment d'Al picot
us desitjo

BONES FEsTEs


