Reviu el teu viatge
més especial

l’Agenda

cultural
febrer 2018

Cercavila de Festa
Major en el dia de la
nostra patrona

Compartim taula al
sopar de germanor de
la Festa del Lledó

2n Campionat de
pàdel i bàsquet 3x3
del Lledó

Un any més, visitem
Andorra per gaudir de
la neu i del relax

2 DE FEBRER

3 DE FEBRER

4 DE FEBRER

DEL 23 AL 25 DE FEBRER

Enguany, amb motiu de Sant Jordi i del Dia Internacional del Llibre,
editarem un nou volum de temàtica local i de protagonisme ciutadà:
un àlbum fotogràfic dels viatges més especials dels pobletans.
Reviu la teva lluna de mel, aquella escapada de cap de setmana,
aquell viatge amb els amics o amb la família, etc.
Tria la millor foto del teu viatge més especial i porta-la a l’Ajuntament!*

FINS AL 28 DE FEBRER
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*Limitat a una foto per persona. Porta la imatge junt amb el formulari que rebràs a la teva bústia.

Celebrem el Carnestoltes

10 DE FEBRER

febrer 2018
Dilluns

Infantil
Circ
Titelles

Dimarts

Dimecres

Cinema
Cine Club

Dijous

Divendres
1

6
De 10 a 11 h. Piscines municipals
Aquagym

7
De 10 a 11 h. Casal de la Gent Gran
Taller de gimnàstica mental

De 18 a 20.30 h. Escoles velles
Inici del curs d’aplicador i
manipulador de productes
fitosanitaris

13
De 10 a 11 h. Piscines municipals
Aquagym

14
De 10 a 11 h. Casal de la Gent Gran
Taller de gimnàstica mental

19

20

21

22

De 10 a 11 h. Casal de la Gent Gran
Gimnàstica correctiva

A la tarda. Casal Cultural
Club de lectura: comentari del llibre
“Els anys de la serp”, de Joan Rendé

De 10.30 a 13 h. Casal de la Gent Gran
Entrenaments de petanca

17 h. Casal Cultural
Taller de recerca de feina: “Afronta
una entrevista de feina amb èxit”

De 10.30 a 13 h. Casal de la Gent Gran
Entrenaments de petanca

21 h. Pavelló
Sopar de germanor del Lledó

10

11

17

18

19 h. Pels carrers del poble
Rua de Carnestoltes
22.30 h. Pavelló
Ball de Carnestoltes

12 h. Camp de futbol
Futbol, Tercera Divisió:
CF Pobla – UE Vilassar de Mar
A la tarda. Casal Cultural
Festival de sevillanes

24
A la tarda
Sortida a la neu

25
A la tarda
Sortida a la neu

A la tarda
Sortida a la neu

28

De 10 a 11 h. Piscines municipals
Aquagym

De 10 a 11 h. Casal de la Gent Gran
Taller de gimnàstica mental

De 18 a 20.30 h. Escoles velles
Taller de nutrició i dietètica

De 10.30 a 13 h. Casal de la Gent Gran
Entrenaments de petanca

INSCRIPCIONS
I VENDA
D’ENTRADES

27

18 h. Pels carrers del poble
Correfoc i versots infantils

23

De 10 a 11 h. Piscines municipals
Aquagym

4
Al matí. Zona de les moreres
10a Trobada de vehicles clàssics
De 10 a 14 h. Parc del Bassal
Parc d’inflables per als infants
Tot el dia. CEM
2n Campionat de pàdel i de bàsquet
3x3 del Lledó
12 h. Camp de futbol
Futbol, Tercera: CF Pobla - Palamós CF

De 10.30 a 13 h. Casal de la Gent Gran
Entrenaments de petanca

De 10 a 11 h. Casal de la Gent Gran
Taller de gimnàstica mental

26

12 h. Casal Cultural
Espectacle infantil:
“La mongetera màgica”

16

De 10 a 11 h. Piscines municipals
Aquagym

Antena del
Coneixement

Diumenge

De 10 a 11 h. Casal de la Gent Gran
Gimnàstica correctiva

De 10.30 a 13 h. Casal de la Gent Gran
Entrenaments de petanca

Esports

3

9

15
De 10 a 11 h. Piscines municipals
Aquagym

Gent Gran

2

De 10 a 11 h. Casal de la Gent Gran
Gimnàstica correctiva
De 10 a 13 h. Casal de la Gent Gran
Entrenaments de petanca
A la tarda. Pels carrers del poble
Rua de Carnestoltes dels centres
educatius
19 h. Casal Cultural L’hora del conte:
“Peix peixet”, amb Invisible titelles

De 10.30 a 13 h. Casal de la Gent Gran
Entrenaments de petanca

12

M. D. Lledó

8
De 10 a 11 h. Piscines municipals
Aquagym

Teatre

Dissabte

12 h. Església Solemne missa del Lledó
En acabar. Pels carrers del poble
Cercavila amenitzada per Bangaluru
Tot seguit. Pavelló
Vermut popular i ballada de sardanes
19 h. Pels carrers del poble
Solemne processó del Lledó
En acabar. Esplanada del carrer de les Sorts
Espectacle pirotècnic

De 10 a 11 h. Piscines municipals
Aquagym

5

Música
Ball i Dansa

Varis
Cursets

Taller de recerca de feina: fins al 9 de febrer a l’Ajuntament, de
10 a 14 h, i també a l’adreça: antena.poblamafumet@urv.cat
Sopar de la Dona: del 19 de febrer al 2 març, a l’Ajuntament,
de 10 a 14 h.

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.

Missa i cercavila

Església i carrers del poble
El dia gran de la nostra patrona, la Mare de Déu del Lledó,
tenim una cita amb la litúrgia. Serà al punt del migdia amb
la solemne missa, que tindrà continuïtat amb la cercavila
divendres amenitzada per Bangaluru pels carrers del poble. Unes hores més tard (19 h), sortirem de nou al carrer amb motiu
12 h
de la solemne processó en honor a la nostra patrona.

2

3

dissabte
21 h

Sopar de germanor de la
Festa del Lledó Pavelló

Rua de Carnestoltes

Sortida a la neu

Un any més, compartirem taula i diversió amb la celebració del sopar de germanor de la Festa del Lledó. Nosaltres
hi posem les taules i la beguda, i tu només has de portar-hi
el teu sopar i les ganes de divertir-te en un sopar que estarà amenitzat musicalment per l’Orquestra Strenos.

Torna una de les festes més divertides, alegres i imaginatives de l’any. Llueix la teva disfressa a la gran rua de Carnestoltes i arrodoneix la celebració al Pavelló, amb el ball
de Carnestoltes fins ben entrada la matinada. I recorda
que la tarda del 9 de febrer, els infants protagonitzaran la
rua dels centres educatius.

Convertit ja en una tradició de l’hivern, l’Ajuntament organitza un any més l’escapada de cap de setmana a Andorra, on els inscrits podran gaudir dels esports de neu,
així com relaxar-se al centre termal de Caldea, conèixer els
indrets més destacats del país dels Pirineus i moltes més
activitats per desconnectar i carregar energies.

Pels carrers del poble

10

dissabte
19 h

Andorra

23·25
dv·dg
Tot el dia

