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El Sopar de carmanyola  
obre el programa d’actes 
de les Festes d’Estiu
1 dE juLIOL

Assaboreix La Pobla 
amb una nova edició de 
l’exquisit Poblatapa
dEL 7 AL 23 (caps de setmana)

L’estil més modern i 
actual, a la  Desfilada 
de roba infantil 
8 dE juLIOL

La festa més refrescant 
arriba amb la 26a edició 
del Playback
29 dE juLIOL

cultural
juliol 2017Agenda

Antonio Orozco, en concert  15 de juLIOL



Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres Dissabte Diumenge
1 2

21.30 h. Pista coberta
Sopar de carmanyola amb l’animació 
musical de Los 80 Principales i 
inflables per als infants

22 h. Pels carrers del poble
Correfoc adult

3 4 5 6 7 8 9
Tot el dia. Pista coberta
Campionat Futsal 2017

Tot el dia. Pista coberta
Campionat Futsal 2017

Tot el dia. Pista coberta
Campionat Futsal 2017

De 18 a 20.30 h. Casal de la Gent Gran
Entrenaments de petanca

Tot el dia. Pista coberta
Campionat Futsal 2017

De 16 a 20 h. Gent gran
Tornem a la platja

Tot el dia. Pista coberta
Campionat Futsal 2017

De 18 a 20.30 h. Casal de la Gent Gran
Entrenaments de petanca

Tot el dia. Pista coberta
Campionat Futsal 2017

19 h. Jardins del Pavelló
Desfilada de roba infantil

Tot el dia. Pista coberta
Campionat Futsal 2017

12 h. Pavelló
Festival de patinatge i exhibició de 
gimnàstica rítmica

10 11 12 13 14 15 16
De 18 a 20.30 h. Casal de la Gent Gran
Entrenaments de petanca

De 16 a 20 h. Gent gran
Tornem a la platja

De 18 a 20.30 h. Casal de la Gent Gran
Entrenaments de petanca

21 h. Pista coberta
Concert d’Antonio Orozco, amb 
Antonio Cruz com a teloner

19 h. Casal Cultural
Actuació del Cor New Dublin Voices 
(en el marc de la Setmana Cantant 
de Tarragona)

 17 18 19 20 21  22 23
a la tarda. Casal Cultural
Club de lectura: comentari del llibre 
“La filla esborrada”, amb la seva 
autora, Margarida Aritzeta

De 18 a 20.30 h. Casal de la Gent Gran
Entrenaments de petanca

De 16 a 20 h. Gent gran
Tornem a la platja

De 18 a 20.30 h. Casal de la Gent Gran
Entrenaments de petanca

21 h. Pista coberta
Cinema a la fresca: “Bebé jefazo”

24 25 26 27 28 29 30
De 18 a 20.30 h. Casal de la Gent Gran
Entrenaments de petanca

De 16 a 20 h. Gent gran
Tornem a la platja

De 18 a 20.30 h. Casal de la Gent Gran
Entrenaments de petanca

21.30 h. Jardins del Pavelló
26a Festa del Playback

31

Cor New Dublin Voices
Casal Cultural

aquest cor de cambra irlandès, internacionalment guar-
donat, ens oferirà una actuació excepcional en el marc de 
la Setmana Cantant de Tarragona. Fundat l’any 2005, des 
dels seus inicis destaca per presentar programes frescos, 
innovadors i fascinants, així com per cobrir àmpliament 
estils i períodes des de l’època medieval fins a la música 
contemporània.

16
Diumenge

19.00 h

Campionat Futsal 2017
Pista coberta

El Club de Futbol Sala de la Pobla torna a organitzar el 
Campionat Futsal, que comptarà amb alguns dels millors 
jugadors del territori. Si t’agrada el futbol sala, si vols jugar 
amb els teus amics i passar una bona estona, inscriu el teu 
equip i porta’l fins a la victòria final. Hi ha importants pre-
mis per als millors! I a l’agost, l’edició júnior, amb les joves 
promeses del futbol sala.

3·9
Tot el dia

POBLATAPA
als bars i restaurants adherits a la campanya

7·23
Dv, ds i dm

Diversos 
horaris

15
Dissabte

21.00 h

Antonio Orozco, en concert
Pista coberta

Un dels artistes més internacionals del panorama musi-
cal espanyol ens presentarà en directe el seu darrer treball 
discogràfic: “Destino”. la vetllada serà completada per 
antonio Cruz com a teloner, qui també presentarà nou 
disc. la pista coberta obrirà a les 21 hores i les actuacions 
donaran inici a les 22 (Cruz) i 23.30 h (orozco).

Els actes, horaris i dates són els previstos al tancament de l’edició d’aquesta agenda. Per a més informació, podeu consultar la pàgina web municipal.

Infantil
Circ 
Titelles

Antena del
ConeixementGent GranTeatre

Música
Ball i Dansa

Varis
Cursets

Cinema
Cine Club Esports

arriba la cinquena edició de Poblatapa, la ruta gastronò-
mica pels restaurants i bars del nostre municipi. Tretze 
propostes originals i de qualitat que podreu degustar per 
només 2’5€, beguda inclosa. I com sempre, Poblatapa 
arribada carregada de premis directes i d’un gran sorteig 
entre els participants.

juliol 2017

Concert d’Antonio Orozco: al web www.atrapalo.com (20 €)

Campionat Futsal 2017 i Torneig de futbol sala júnior: inscripció telefònica al 667 598 505 (Àlex).

26a Festa del Playback: els dies 5, 6, 12 i 13 de juliol, al Casal Cultural, de 19 a 20 h. En fer la inscripció, cal lliurar 
un pendrive amb la música de la cançó que s’interpretarà.

Sortides a la platja: (gent gran, els dijous de juliol): al Casal de la Gent Gran.
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