Diumenge, 22 d’abril

Salutació
Som a punt de començar una nova setmana cultural al nostre poble. Enguany,
s'inicia amb la festa de la primavera que
ens proposa la nostra escola, el dia 22
d'abril, i s'acaba amb la celebració de
Sant Pere Màrtir, el 29 d'abril amb el tradicional dinar popular.
I en l'endemig podreu gaudir d'un seguit
d'activitats variades que, de ben segur, us
faran passar bones estones gràcies, també, a la implicació de diverses associacions de Menàrguens. Atès que, com cada any, la nostra setmana cultural s'emmarca dins la diada de Sant Jordi, us proposem activitats directament relacionades
amb la cultura catalana, com ara l'espectacle de poesia i música amb què ens delectaran un conjunt de rapsodes i músics
de la nostra vila.
Per tot plegat, us desitgem que gaudiu de
valent amb les diverses propostes plantejades per a aquests dies. I com deia el poeta Joan Maragall:

Festa de la primavera de l’escola

Dimecres, 25 d’abril
Conferència

Tallers, decoració d’un mural, capgrossos, llegenda de
Sant Jordi i dinar popular.

“Cada vegada hi ha més casos de càncer
a Lleida? Parlem-ne.”

10:30 h: activitats a l’escola

Organitza la Junta Local de l’AECC de
Menàrguens

13:30 h: dinar a la pista
poliesportiva

A les 20 h a la videoteca

Desfilada de vestits

Dijous, 26 d’abril

Vestits de núvia i festa del segle XX.
Organitza l’associació de dones La Clau.

Presentació llibre

A les 18:30 h a la sala JBX

Els fets de l’1 d’octubre

Diada de Sant Jordi

Retrat dels esdeveniments de l’1 d’octubre
de 2017, dia del referèndum.

Venda de llibres i roses
Durant tot el dia hi haurà la parada de llibres i roses que organitzen l’Eva i el Víctor
a la sala JBX.

"llum als ulls i força al braç."

EQUIP DE GOVERN

Elaboració de canapès
Organitza la junta del casal d’avis amb la
col·laboració de Silvestre Brufau.

Hi intervindran Jaume Barrull, autor, i Lluís
Pagès, president de Pagès Editors.

A les 18:30 h al casal d’avis

A les 20 h a la videoteca

Divendres, 27 d’abril
Conferència
Monogràfic de grafologia a càrrec de
Christian Mòdol, grafòleg, pèrit cal·ligràfic
i grafoanalista
A les 20 h a la videoteca

Sant Pere Màrtir
A partir de les 11 h, a la pista poliesportiva, hi haurà un parc infantil i el tradicional
trenet.
A les 12 h, missa i processó.
A les 14 h, dinar popular al casal JBX. I tot
seguit ball amenitzat pel grup New York.

Dissabte, 28 d’abril
Espectacle poeticomusical
Amb tu
Un grup de rapsodes i músics del poble
ens oferiran l’espectacle Amb tu.

Setmana cultural
Organitza:

2018
AJUNTAMENT DE MENÀRGUENS

Menàrguens

Col·laboren:
Associació de Dones La Clau, Escola Joan Ros
Porta, AMPA Escola Joan Ros Porta, Associació
Contra el Cáncer de Menàrguens, Casal d’Avis i
Grup de teatre La Sucrera
A les 21:00 h a la sala JBX

Del 22 al 29 d’abril

