AGENDA

AGOST 2017
Les Borges Blanques

D ’AC T I V I TAT S

www.lesborgesblanques.cat
Dissabte 5

Festa de Sant Salvador

Nova edició d’aquesta festa popular en honor al patró que
dóna nom a l’ermita de Sant Salvador.
A les 19h, Missa a l’aire lliure.
Després, Ballada de Sardanes amb la cobla “Lo Castell”
A les 22h, sopar de germanor, sota els pins.
Després de sopar, cantada a càrrec de la Massa Coral els
Cantaires, de Juneda. I degustació de rom cremat.

Dissabte 19
Espectacle de poesia i música
AMOR. Arrels, branques i fulles
A càrrec de Meritxell Cucurella-Jorba, Heura Gaya,
Meritxell Gené i Txabi Abrego.
Un recorregut d’amor des de les arrels dels nostres poetes,
passant per les branques de totes les maneres de dir de la
nostra llengua, fins a les fulles que els fan volar enllà de tot.
Hora: 22.00 h
Lloc: Plaça de l’Abadia
Organitza: Regidoria de Cultura

Hora : a partir de les 19.00 h.
Lloc: Recinte de Sant Salvador
(en cas de pluja, al Pavelló de l’Oli)
Organitza: Amics de Sant Salvador.

Entrada gratuïta
Entrada gratuïta
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Dissabte 26
Sardanes a la fresca

Maridatges culturals a les Garrigues
A l’Espai Macià

Amb la Cobla “Vents de Riella”, d’Agramunt

Horari :
-11.30h Degustació de productes locals
-12:00h Visita guiada a l’Espai Macià
-13:00h Tast de vins, a càrrec del Celler Matallonga

Tercera i última ballada de l’estiu, en què, com cada any, se
sortejarà un pernil entre els assistents (venda de números
per al sorteig, durant la ballada).

Inscripcions :
A l’Espai Macià (Pl. Ramon Arqués, 5)
Formulari d’inscripció al facebook de l’Espai Macià
Preus :
-Tast de vins : 5 €
- Visita Espai Macià i tast de vins : 8 €
- Degustació de productes locals, visita Espai Macià i tast
de vins : 11 €

Hora: a les 23:00 h
Lloc: Placeta del Terrall
Organitza: Agrupació Sardanista de Les Borges Blanques

ALTRES ACTIVITATS

EXPOSICIONS


Divendres 11
Observació del cel nocturn
Coneguem les Perseides (pluja d’estels)
Xerrada sobre les Perseides i posterior observació
nocturna, aprofitant la pluja d’estels, a Sant Salvador.
A càrrec d’Adolf Boldú.
*Porteu una màrfega o manteta, frontal o llanterna,
prismàtics (si en teniu), i cotxe pel desplaçament a Sant
Salvador.
Hora: a les 21.30 h.: xerrada / 22.30 h : a Sant Salvador
Lloc: Espai Macià / Sant Salvador
Organitza: Regidoria de Cultura

Teatre : “El Cirerar”

Exposició de tres models de pupitre antics amb les
corresponents llibretes de cal·ligrafia, llibres, plomes i
tinters.
En dos mesos, el museu ha incrementat el seu fons en 73
objectes més, incloent-hi dos vehicles històrics, llibres,
joguines i equips didàctics dels anys 50 i 60.
Per visites, truqueu al tel. 619.972.250

..........................................................................................


Poc abans de la Revolució Russa, una família de
l’aristocràcia és a punt de perdre la casa d’estiueig amb el
seu camp de cirerers, emblema d’una època d’esplendor ja
remota. Tot i així, tots ells semblen incapaços d’adonaar-se
que els temps han canviat per sempre...
Hora: a les 22:00h
Lloc: Pati de l’Ajuntament (entrada C/ Marquès d’Olivart)
Organitza: Regidoria de Cultura
Entrada gratuïta

CENTENARI DEL FUTBOL CLUB BORGES :

Exposició fotogràfica dels 100 anys de l’entitat
Dates : del 10 d’agost al 12 de setembre
Obert : Dissabtes i diumenges
(també estarà obert durant la Festa Major)
Horari : d’11.30h a 13 h
Lloc : Sala Maria Lois (Biblioteca, 1r pis)

Dissabte 12

D’Anton P. Txèkhov. A càrrec del Celler d’Espectacles

MUSEU DE CAL PAUET :

..........................................................................................


BIBLOTECA MARQUÈS D’OLIVART :

Exposició de documents de viatges
Durant tot el mes d’agost
Lloc : vestíbul de la Biblioteca
HORARI D’ESTIU: Del 15 de juny al 15 de setembre.
Dilluns: de 15 a 21h.
De dimarts a divendres : de 10 a 14h.
Dissabtes tancat.

