AGENDA
D’ A C T I V I T A T S

Divendres 8

FEBRER 2019
Les Borges Blanques

Dissabte 16

INAUGURACIÓ EXPOSICIÓ
“Menines”

FESTA D’INAUGURACIÓ
Cicle Baldufa

Mostra col·lectiva inspirada en “Las Meninas”, de Velázquez.

A partir de les 18h : Recull el teu carnet Baldufa !
Obsequi per als 100 primers.

Hora : a les 20:00 h
Lloc : Sala Arts 25400 (Espai Macià, planta 0)
Organitza : Regidoria de Cultura

Cinema Familiar,

Dissabte 9

Doble sessió

“ASTÈRIX: El secret de la poció màgica”
Grimpant àgilment entre arbres a la recerca de vesc, el druida
Panoramix pateix una caiguda que li fa reflexionar ... S'ha
trencat una cama, però podria haver estat pitjor! Qui
s'encarregaria de preparar la tan vital poció màgica que dóna
força sobrehumana a qui la prova si ell no pogués fer-ho?
Amb Astèrix i Obèlix al seu costat, emprendrà una recerca
per tota Gàl·lia per trobar un druida digne de conèixer el
secret de la recepta de la poció màgica, i assegurar així el
futur del seu poble.
Hora: a les 17:30h
Lloc: Pavelló de l’Oli
Organitza: Regidoria de Cultura
Entrada: 4€

A les 18:30h, Teatre familiar amb :

“BERTA, LA CAPUTXETA VERMELLA”
a càrrec de “Cia T. Gràcia”.
Espectacle musical per a tota la família.
BERTA, és el nom de la nostra protagonista, i pertany a la
generació més jove d'una saga de dones que han estat
enganyades i cruspides pel llop ferotge.
Podrà la nostra protagonista lliurar-se d'aquesta lacra que
persegueix a la seva família? Trobarà per fi un caçador que
l'ajudi a alliberar-la d'aquesta maledicció? Escoltarà d'una
vegada algun dels seus consells?
Vine a gaudir de l'espectacle i ajuda a la Berta.
Hora: a partir de les 18:00h
Lloc: Pavelló de l’Oli
Organitza: Regidoria de Cultura
Entrada: Nens i nenes 3€ / Adults 2€

VI CROS INTERCOMARCAL
DE LES BORGES BLANQUES

“El regreso de MARY POPPINS”
A l’era de la Depressió de Londres, uns ara crescuts Jane i
Michael Banks, juntament amb els tres fills del Michael, són
visitats per l’enigmàtica Mary Poppins després de la pèrdua
d’un familiar. A través de les seves habilitats màgiques
úniques, i amb l’ajuda del seu amic Jack, farà que la família
redescobreixi l’alegria i la il·lusió que falta a les seves vides.
Hora: a les 19:45h
Lloc: Pavelló de l’Oli
Organitza: Regidoria de Cultura
Entrada: 4€

Diumenge 10
RUTA PELS MIRADORS DELS TORMS
Ruta per un terme al cor de les Garrigues que alterna el pas
per punts panoràmics i alguna font enmig del secà.
Nivell fàcil, 19 Km
Hora: sortida a les 8:00h. Tornada: migdia
Lloc: Placeta del Terrall
Informació : Josep Maria (658.935.022)
Organitza : Centre Excursionista Borges-Garrigues

Diumenge 17

Prova puntuable pel Circuit Escolar de Cros – Trofeu
Diputació de Lleida.
Hora: a les 10:00h
Lloc: Darrere de les Piscines municipals
Edats: de P3 a 4t d’ESO
Organitzen : Regidoria d’Esports de l’Ajuntament de les
Borges i Consell Esportiu de les Garrigues
Col·laboren : les AMPES del Col·legi Mare de Déu de
Montserrat i Escola Joan XXIII de les Borges.

Dissabte 23
MERCAT DE REBAIXES
Hora : de 9:00h a 13:30 h
Lloc : Davant els comerços de la població
Organitza : Agrupació de Comerciants

.......................................................................................
DIA DE L’ARBRE
Sortida popular, per a totes les edats, a plantar arbres a la
serra, prop de les Borges (uns 5 Km).
Els participants cal que portin pics i pales per fer la plantada.
Informació : tel. 673000197 (Albert)
Hora sortida : 15:30h
Lloc trobada: Polígon de Castellots (Ctra. la Floresta)
Lloc plantada : Partida Pedreres i Castellots
Organitza : Centre Excursionista Borges-Garrigues

Biblioteca Marquès d’Olivart

ALTRES ACTIVITATS

Exposicions al vestíbul, tot el mes:

Exposicions
“MENINES”

- Exposició de carnestoltes: contes, llibres i revistes per
a fer disfresses.
......................................................................................

Mostra col·lectiva inspirada en “Las Meninas”, de Velázquez.

ACTIVITATS :

Dates exposició: del 8 de febrer al 3 de març
Lloc: Sala d’Arts25400 (Espai Macià, planta baixa)
Horari: el de l’Espai Macià
Organitza: Regidoria de Cultura

Ball dels diumenges
·
·
·
·

Dia 3 – COCKTAIL
Dia 10 – MADISON GRUP
Dia 17 – GLACE
Dia 24 – JALAYSA

Hora: a les 19:00 h
Lloc: Pavelló de l’Oli
Preu: 4€

* possibilitat d’adquirir abonament

Associació de Dones “La Rosada”
Dimarts, 5 de febrer: Festa de Sta. Àgueda
Hora : a les 8 del vespre, Missa (Parròquia)
A les 9 nit, sopar i Fi de festa amb música en directe
Lloc : Sala Grums
Preu : 19 € sòcies / 25€ no sòcies

Casal Cívic (Casal de la gent gran)
Taller “Dansa amb el teu nadó”
Dates : del 7 de febrer a l’11 d’abril
Tots els dijous, d’11h a 12.30h
Activitat gratuïta, destinada a mares i pares amb el seu
nadó. Cal fer inscripció prèvia al Casal Cívic (973-142835).

Divendres 8, a les 18:30h Taller de disfresses. Per als
nens i nenes de P5, 1r, 2n i 3r. Amb la Maria Balcells i la
Júlia Mas (Podeu portar disfresses).
Dilluns 18, a les 17:30h, sessió Grup de poesia. Conduirà
la sessió Jesús Mª Villafranca. Comentarem L’obra poètica
d’Elizabeth Bishop.
Dimecres 20, a les 11:30h, Trobada del Grup de Lectura
Guiada. Comentarem Petites memòries, de José
Saramago. Conduirà Núria Sanz
Dijous 14 i 28, a les 17h, Grup de Lectura llegim i + ,
comentarem Faré tot el que tu vulguis, de Iolanda Batallé.
Conduiran Maibe Pelegrí i Leonor Puig.
Divendres 22, a les 17:30h Sessió Grup de Llegir el
Teatre, comentarem El futur, de H. Tornero. Conduirà la
dramaturga i poeta Meritxell Cucurella-Jorba.
Divendres 22, a les 18:30h Hora del conte. “Disfressemnos”, per a nens i nenes de P3 i P4. Amb les contacontes
Júlia Mas i Maria Balcells (Podeu portar disfresses).

SingularMent
Dissabte 16: “El camí cap a la maduresa neuromotriu”
Xerrada sobre els reflexes primaris, a càrrec de Marta
Ortega.
Hora: a les 11h Lloc: SingularMent (C/ Màrius Torres, 21)
Dissabte 2 març: Taula rodona: “El part”. Quatre mares
compartiran l’experència dels seus parts i seguidament es
passarà el documental “Loba”.
Hora: a les 11h Lloc: SingularMent

Curs d’Anatomia (8 hores). Inscripcions i informació a
Singularment o al tel. 973-140459.

.......................................................................................
Ball organitzat per l’Associació de Gent Gran les

Museu de Cal Pauet

Garrigues :
·
·
·
·

Dia 3 – ONLY ANTHONY
Dia 10 – SOM HI BAND
Dia 17 – GRAN XAVI
Dia 24 – MIQUEL NOLLA

Per si són del vostre interès, a la web
www.lesborgestv.cat teniu disponibles
els vídeos amb les darreres novetats del
mes.

El Museu dels records de pares i padrins
Exposició febrer : Paisatges de la Nostra Infantesa
Obert els diumenges al matí. Entrada: 2 €
Al Passatge Vila de Carlet. Tel. 619.97.22.50

Sintonitza 107.1FM per escoltar la millor
ràdio de les Borges. També podeu
consultar la programació de Ràdio les
Borges a www.radiolesborges.cat

