
Horari
De 19 a 21 h: rua festiva.

A les 21 h: sopar fred. 
En acabar: festa de Carnestoltes 

Recorregut
Circular i amb diverses passades per l’avinguda 
Mina de Madró, entre la rotonda de l’avinguda 

Generalitat i la zona de les moreres.

Inscripció 
Fins al 10 de febrer, a l’Ajuntament 

(de 10 a 14 h, els dies feiners).
S’admeten inscripcions individuals, per parelles 

o de comparsa (amb o sense carrossa).

Preus
Rua: participació gratuïta.

Sopar: 5 € persones empadronades i
 10 € les no empadronades al municipi.

Inscriu-te
a la rua fins al10 

de febrer 
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S’admeten inscripcions individuals, per parelles 

o de comparsa (amb o sense carrossa).

Preus
Rua: participació gratuïta.
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José Sacristán ens 
ofereix l’obra ‘Señora de 
rojo sobre fondo gris’
4 DE FEBRER

Concert d’orgue en 
homenatge a Mossèn 
Moragues i Pere Giralt
5 DE FEBRER

Balla amb els millors 
ritmes actuals, amb la 
Lledó Session Festival
4 DE FEBRER

Vermut popular per 
celebrar la diada de la 
Mare de Déu del Lledó
2 DE FEBRER

El Carnaval ja és aquí!
18 DE FEBRER

l’ cultural
febrer
2023

Agenda



Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres Dissabte Diumenge
1 M.D. Lledó 2 3 4 5

D’11 a 12 h. Sala de les piscines
Gimnàstica per a gent gran

De 17 a 18.30 h. Llar de jubilats
Coral de la gent gran

11 h. Església
Solemne eucaristia, amb 
acompanyament musical
En acabar. Pels carrers del poble Cercavila
En acabar. Pavelló Vermut popular
19 h. Pels carrers del poble Processó
En acabar. Parc de les Pobles
Espectacle pirotècnic (zona de públic 
al Camp de futbol)

D’11 a 12 h. Sala de les piscines
Gimnàstica per a gent gran

11 h. Carpa dels jardins del Pavelló
Espectacle de circ amb Taller de Circ
19 h. Casal Cultural
Teatre: ‘Señora de rojo sobre fondo 
gris’, amb José Sacristán
20.30 h. Pels carrers del poble
Correfoc adult del Lledó
23 h. Pavelló
La Pobla Lledó Session Festival

Al matí. Esplanada c/ les Sorts
Concentració de vehicles clàssics
Al matí. Pavelló
IV Campionat Open de Botifarra
Al matí. Pels carrers i camins del poble
24è Cros del Lledó
Tot el dia. Complex Esportiu Municipal
Torneig de pàdel del Lledó
19 h. Església Concert d’orgue

6 7 8 9 10 11 12
De 18 a 19 h. Llar de jubilats
Taller de teatre i memòria per a gent 
gran

De 10 a 11 h. Piscines municipals
Aquagym

De 17 a 18 h. Llar de jubilats
Ball en línia

D’11 a 12 h. Sala de les piscines
Gimnàstica per a gent gran

De 17 a 18.30 h. Llar de jubilats
Coral de la gent gran

De 10 a 11 h. Piscines municipals
Aquagym

De 17 a 18 h. Llar de jubilats
Ball en línia

D’11 a 12 h. Sala de les piscines
Gimnàstica per a gent gran

De 17 a 20 h. Casal Cultural
Clubs de lectura infantils i juvenil

17.30 h. Biblioteca
L’Hora del conte: “La cigonya i el 
mussol valent” (teatre en miniatura)

12 h. Camp de futbol
Futbol, Tercera Federació:  
CF Pobla – CE Europa

13 14 15 16 17 18 19
De 18 a 19 h. Llar de jubilats
Taller de teatre i memòria per a gent 
gran

De 10 a 11 h. Piscines municipals
Aquagym

De 17 a 18 h. Llar de jubilats
Ball en línia

D’11 a 12 h. Sala de les piscines
Gimnàstica per a gent gran

De 17 a 18.30 h. Llar de jubilats
Coral de la gent gran

De 10 a 11 h. Piscines municipals
Aquagym

De 17 a 18 h. Llar de jubilats
Ball en línia

D’11 a 12 h. Sala de les piscines
Gimnàstica per a gent gran

19 h. Av. Mina de Madró
Rua de Carnestoltes

En acabar. Pavelló
Sopar de Carnestoltes, amb 
animació musical

20 21 22 23 24 25 26
De 18 a 19 h. Llar de jubilats
Taller de teatre i memòria per a gent 
gran

De 18 a 20 h. Escoles velles
Inici del curs d’Anglès A1/A2

Inici dels cursos online (les persones 
inscrites poden iniciar-los en qualsevol 
moment, entre el 20/02 i el 30/12 2023).

De 10 a 11 h. Piscines municipals
Aquagym

De 17 a 18 h. Llar de jubilats
Ball en línia

19 h. Biblioteca
Club de lectura: comentari del llibre 
“Amb ulls de dona” amb l’autora, 
Carla Gracia

D’11 a 12 h. Sala de les piscines
Gimnàstica per a gent gran

De 17 a 18.30 h. Llar de jubilats
Coral de la gent gran

De 10 a 11 h. Piscines municipals
Aquagym

De 17 a 18 h. Llar de jubilats
Ball en línia

D’11 a 12 h. Sala de les piscines
Gimnàstica per a gent gran
De 17 a 20 h. Casal Cultural
L’Hora del conte: Taller de llums amb 
caixes sensorials

27 28
De 18 a 19 h. Llar de jubilats
Taller de teatre i memòria per a gent 
gran

De 10 a 11 h. Piscines municipals
Aquagym
De 17 a 18 h. Llar de jubilats
Ball en línia

Infantil
Circ 
Titelles

Campus 
Extens URVGent GranTeatre

Música
Ball i Dansa

Varis
Cursets

Cinema
Cine Club Esportsfebrer 2023

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.
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VENDA D’ENTRADES (KOOBIN): 
‘Mujer de rojo sobre fondo gris’ 
(4 de febrer): 10 € solidaris.

INSCRIPCIONS: 
Rua de Carnestoltes: fins al 10 de febrer, a l’Ajuntament.
Sopar de Carnestoltes: fins al 10 de febrer, a l’Ajuntament. 
Preu: 5€ (empadronats) i 10€ (no empadronats).
Curs d’Anglès A1/A2: fins al 16 de febrer, a través del web municipal.

Activitats amb impacte sonor  |

 

Teatre: ‘Señora de rojo sobre 
fondo gris’ Casal Cultural

Lledó Session Festival
Pavelló

Un dels referents del teatre i cinema espanyols, José Sacris-
tán, arriba a la Pobla amb aquest clàssic de Miguel Delibes 
que narra una història d’amor en camí desenfrenat cap a la 
mort. Ambientada a l’Espanya de l’estiu i tardor del 1975.
Preu: 10€. L’Ajuntament destinarà la recaptació a causes 
benèfiques.

Concert d’orgue
Església

Participa de l’acte de cloenda de la Festa Major del Lledó: 
un concert d’orgue, en homenatge pòstum a l’impulsor dels 
Goigs Nous de la nostra patrona, Mn. Josep Moragues; i de 
l’històric jutge de pau del municipi, Pere Giralt. L’organista 
convidat és Guido Iotti, professor de Repertori Específic 
d’Orgue a l’Escola Superior de Música de Catalunya.

4
dissabte

19 h

Rua i sopar de Carnestoltes
Av. Mina de Madró

Gaudeix del millor Carnaval amb la Rua de Carnestoltes de 
la Pobla! Un recorregut circular a l’avinguda Mina de Ma-
dró, amb grups d’animació i la participació de tothom qui ho 
desitgi. I, per acabar, el sopar i festa de Carnestoltes al Pave-
lló, amb animació musical. Posa’t la teva disfressa i participa-
hi! Preu: 5€ (sopar). La participació a la rua és gratuïta.

18
dissabte

19 h

5
diumenge

19 h

4
dissabte

23 h

Balla amb els ritmes més actuals en una sessió musical que 
comptarà amb dos grans convidats: Henry Mendez (01.30 
h) i Marsal Ventura (02.30 h), a més dels nostres DJ locals: 
DJ Guibbons, DJ Salmer i Gabry DC, que obriran i tancaran 
el concert (23 h i 03.30 h). Obertura de portes a les 22.30 h 
i fins a completar l’aforament de l’espai.


