Avanç de dates a tenir en ccrnpie...
Cercavila ianimació infantil de
Carnaval.
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Enterrament de la sardina.
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ran Rua de Carnaval.
les carrosses i les comparses que
participen al 8è. Concurs convocat i tothom
que vulgui gaudir de la gresca i la xerinola.
Les carrosses i les comparses estaran
formades per un mínim de l0 integrants, el7ío/o
dels quals han de ser veins d'Alpicat.
Les carrosses i/o comparses sense integrants
del municipi podran participar a la Rua, tindran
aportació, però no podran optar al premi.
lnscripcions fins el 6 de maÍç, a les oficines de
I'Ajuntament.
C_o!._labor_ació ec-onòm i ca per i ng crjpSió;
120Clca¡¡ossa i 80 €/comparsa (a les associacions i clubs d'Alpicat, legalment constitu'¡'ts,
se'fs incrementarà I'import en un 40%ol.
Premis:
Categoria Carrosses:
. lr premiz 225€
. 2n p¡emiz 150 C
Categoria Comparses:

.lrpremi:100€
. 2n preml: 80 €
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Ajuntament dAlpicat
www.alpicat.cat

I també a les xan(es:

ESCOLTA
ALPICAT RÀOIOI
L'emissora municipal de
ràdio emet al 107.9 FM

Podeu veure
aquesta guia
alvostre mòbil
amb aquest codi:
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Categoria generat (Carrosses i comparses):

.3rpremi: 75C,
.4lpremi: 50€

Tots els premis eg lliuraran en vals de compra
que es podran bescanviar en comerços
adherits d'Alpicat.
Tota la informació i bases íntegres del concurs
al web: www.alpic at.cal
Matança del Porc.
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L'organilzació es reserya el dret de e,anviar el programa, si així
ho creu adient,
nformació vàl ida levat ó' errada tipogr àfica.
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Generalitat de Cata unya

Departament de Cultura

Diputacié cle Lieiela
munrcni: lEri tori
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BALL DE SANTA AGUEDA
Sessió de ball de Santa Àgueda, a càrrec del
grup La Salseta del Poble Sec.
Dia: dissabte 2
Hora: 19 h
Lloc: La Unió
Entrada: 5 euros
Durant la sessió es faran diferents sortejos
Organitza: Associació Cultural de Dones i
Ajuntament

TEATRE PER A TOTS ELS PÚBLICS
La superbleda, a càrrec de la Cia. La Bleda.
Tots tenim superpoders. Els tenim tan amagats
que costen de trobar, però quan els necessites,
apareixen.

Dia: diumenge 3
Hora: l8 h
Lloc: La Unió
Entrada: 3 €
Venda d'entrades anticipades al Punt Jove de La
Unió (carrer Major, 26), els dies 30 i 31 de gener,
de 18 a 20 h, i el mateix dia de I'espectacle, fins a
exhaurir-les.

XOCOLATADA BENÈFICA

Tradicional xocolatada, en commemoració de
Santa Àgueda, per recaptar diners per al tercer
món.
Organitza: Mans Unides d'Alpicat
Dia: dimarts 5
Hora: 17 h
Lloc: Sala Petita de La Unió (carrer Major, 26)

CURSOS DE CATALÀ
Curs Català Bàsic I (de 9.30 a 11 h)
Curs Gatalà Bàsic ll (d'11 a 12.30 h)
A càrrec de Ramon Mateu Roure

Dies: tots els dimarts, del 5 de febrer al 7 de maig
Places limitades (inscripcions a la biblioteca els
dies 1 i4)

La Bleda té la força d'una formiga perquè pot
aixecar seú vegades el pes d'una formiga, té el
poder de desaparèixer perquè només aclucant
els ulls ja no es veu, í pot salvar qui convingui
no m és d ie nt " u n-dos-tres-salv ets".
Però quan sorgeixi un problema "real", una
necessÍfaú "real", ella tindrà el superpoder més
real de tots: la imaginació!

CURS DE XARXES SOCIALS
Gurs "Xa¡xes socials al mòbil", a càrrec de Marc
Tarrés.

Dies: del 7 al22, tots els dijous i divendres, de 16

a18h
Places limitades (inscripcions a la biblioteca els
dies 1,4 i 5)

GRUP DE CONVERSA EN ANGLÈS
El grup de conversa en anglès, a càrrec de
Ramon Mateu Roure, està en marxa.

S'accepten noves incorporacions.
Dies: tots els dimecres, de 19.30 a 20.30 h
Lloc: Biblioteca
HORA DEL CONTE
"10 pometes", a càrrec de Nopatiskos, amb la
història d'en Cornamusa i la seva pomera.
Gonte teatralitzat amb titelles.

Dia: dilluns l1
Hora: l8 h
Lloc: Biblioteca
CONFERÈNCIA

"Formar persones autònomes disposades a
donar-se", a càrrec del Sr. Francesc Torralba,
doctor en filosofia, en teologla i en pedagogia;
catedràtic a la Universitat Ramon Llull iautor
prolífic amb més de 1500 articles i 100 llibres
publicats.
Organitza: lnstitució Lleida (Terraferma)
Dia: dimarts l9
Hora: 20.30 h
Lloc: La Unió
Entrada: gratuiïa
TALLER
Taller de màscares, a càrrec de Mercè Grlñó.

Dia: dimarts 26
Hora: l8 h
Places limitades (inscripcions a la biblioteca dt
I'l al 15)

