
‘Vivir es un asunto ur-
gente’, conferència de 
Mario Alonso Puig
12 DE NOVEMBRE

1r Concurs de teatre:  
última obra participant i 
lliurament de premis
5 I 26 DE NOVEMBRE

Torna la Caminada 
popular, una manera 
saludable de fer poble
13 DE NOVEMBRE

L’homenatge als 
nostres difunts, amb 
la Missa de Tots 
Sants 1 DE NOVEMBRE

Festa de l’oli 20 DE NOVEMBRE

l’ cultural
novembre
2022

Agenda

Col·loqui

“Vivir 
valELA 
pena”
Amb Juan Carlos Unzué
Auditori del Casal Cultural

Dijous, 01/12/2022 19.00 h

Conferència

“Viure és 
un assumpte 
urgent”
Amb Mario Alonso Puig

Dissabte, 12/11/2022 19.00 h

Auditori del 
Casal Cultural 

Entrades gratuïtes a 
poblamafumet.koobin.cat
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Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres Dissabte Diumenge
 Tots Sants 1 2 3 4 5 6

11 h. Cementiri
Missa de Tots Sants

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

Tot el dia. Pavelló
Open de patinatge

19 h. Casal Cultural
1r Concurs de teatre: “Lluna de 
sang”, amb el Grup de teatre ‘El 
Centre’ de Gràcia

Tot el dia. Pavelló
Open de patinatge

12 h. Camp de futbol
Futbol, Tercera Federació: 
CF Pobla – FE Grama

7 8 9 10 11 12 13
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

19 h. Biblioteca
Club de lectura: comentari del llibre 
“Visita a la senyora Soler”, de Manuel 
de Pedrolo

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

17.30 h. Biblioteca
L’Hora del conte: “Rondant pel món: 
contes d’arreu”, amb Gra de Sorra

16.30 h. Camp de futbol
Futbol, Segona Catalana: 
CF Pobla B – CD Riudoms

19 h. Casal Cultural
Conferència: “Vivir es un asunto 
urgente”, amb Mario Alonso Puig

10 h. Pels camins del poble
Caminada popular

14 15 16 17 18 19 20
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

19 h. Casal Cultural
Conferència (en el marc de la Setmana 
de la Ciència): Cuina o laboratori?

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
19 h. Casal Cultural
Taller (en el marc de la Setmana de 
la Ciència): Com fer més ràpid un 
cotxe de competició? Per què volen 
els avions?

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

17.30 h. Biblioteca
Herbari de tardor. Enquadernació 
amb Marta Soley

Tot el dia
Sortida de la gent gran a la Vall 
d’Uxó 

16.30 h. Camp de futbol
Futbol, Segona Catalana: 
CF Pobla B – CE Vendrell

8.30 h. Zona de les moreres 
Festa de l’oli
Al matí. Parc de les Pobles
Mercadet de segona mà, amb Més 30 
11 h. Pista coberta CEM
Masterclass de zumba, solidària amb 
l’associació La Pobla de Mafumet 
Gats, per a la compra d’aliments per 
als animals tutelats

 21 22 23 24 25 26 27
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

12 h. Casal Cultural
1r Concurs de teatre:
Gala de lliurament de premis

18 h. Casal Cultural (sala 3r pis)
Taller: Els orígens de la violència

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

 28 29 30
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

Infantil
Circ 
Titelles

Campus 
Extens URVGent GranTeatre

Música
Ball i Dansa

Varis
Cursets

Cinema
Cine Club Esportsnovembre 2022

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.

Conferència de Mario Alonso Puig
Casal Cultural

El Dr. Mario Alonso Puig és metge i ha dedicat gran part 
de la seva vida a investigar com desplegar el potencial 
humà. Amb aquesta conferència, ens parlarà de la impor-
tància de reflexionar sobre la salut i la vitalitat, d’allò es-
sencial que és saber viure en el present i desenvolupar una 
mentalitat positiva.

20
diumenge

8:30 h

Festa de l’oli
Zona de les moreres

L’oli nou ja és aquí i, amb ell, torna la celebració per degus-
tar-lo en un esmorzar que, com sempre, estarà acompan-
yat d’altres productes. Acte organitzat per la Cooperativa 
Agrícola, amb la col·laboració de l’Ajuntament. I al Parc de 
les Pobles, mercadet d’objectes de segona mà, organitzat 
per l’Associació Familiar Més 30.

Caminada popular
Pels camins del poble

Suma’t a la caminada popular i fes esport i salut. Com sem-
pre, el punt de trobada de les persones participants, així com 
l’inici de l’activitat, serà al Parc de les Pobles, des d’on co-
mençarà un recorregut pels itineraris saludables, amb distàn-
cies adaptades a tots els caminants. Inscriu-t’hi fins al 8 de 
novembre, tant a l’Ajuntament com al web municipal.

12
dissabte

19 h

13
diumenge

10 h

5 i 26
dissabte

19 h i 12 h

1r Concurs de Teatre Amateur 
M. del Carme Baget  Casal Cultural

La primera edició del Concurs de Teatre arriba al seu final 
amb la quarta i última obra participant: ‘Lluna de sang’, del 
Grup de teatre ‘El Centre’ de Gràcia. Posteriorment, el jurat 
deliberarà fins que, el 26 de novembre al punt del migdia, 
tindrà lloc la gala de lliurament de premis que determinarà 
els guanyadors de fins a 13 categories diferents.
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Concurs de Teatre Amateur M. del Carme Baget (5 de novembre): 3 € entrada anticipada, 
a www.entrapolis.com/organitzador/la-corriola-teatre. I a taquilla, des d’una hora abans de l’espectacle, entrades a 5 €.
Caminada popular (13 de novembre): fins al 8 de novembre, inscripció a l’OAC, de 10 a 14 h i al web municipal.
Setmana de la Ciència: a través del correu electrònic seu.poblamafumet@urv.cat

Activitats amb impacte sonor  |


