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Les Borges del Camp
del 15 al 23 d’abril

Fer poble, viure la cultura
Benvolguts borgencs i borgenques,
Ja som a la primavera i enguany, i per segon any consecutiu, tenim el goig i el plaer de presentar-vos la programació de
la Primavera Cultural 2018 que hem treballat i coordinat des de
les regidories de Festa i Cultura i de Joventut i Benestar Social,
amb la col•laboració de la resta de regidories i departaments
de l’Ajuntament borgenc.
A les pàgines que venen a continuació hi trobareu una mica
de tot:teatre, màgia, actes institucionals, xerrades formatives,
música, esport i, en definitiva, un ventall ampli d’activitats que
té com a objectiu fer poble i viure la cultura.
De tota manera, permeteu-nos que en aquestes línies de
presentació de la Primavera Cultural enguany posem l’èmfasi
en la Primera Mostra d’Entitats de les Borges del Camp. Una
jornada que serà possible gràcies a la col•laboració de molts
i moltes borgencs i borgenques aplegats en les 26 entitats i
associacions culturals que donen vida al nostre municipi i que
contribueixen a magnificar les nostres festes, la nostra escola,
el nostre esport o les nostres tradicions. A tothom, moltes
gràcies pel compromís i la participació.
Per últim, la inauguració del Bike Park, el nomenament de
la biblioteca com a Biblioteca Ferran Jové i Hortoneda i la celebració de Sant Jordi són altres fites que ens atrevim a destacar,
tot i la dificultat d’escollir quan la varietat és tan rica, diversa i
interessant com la que podreu viure aquests pròxims dies.
Montse Llauradó, Regidora de Festes i Cultura
M del Mar Bravo, Regidora de Joventut i Benestar Social

15 diumenge
TEATRE: El Florido Pensil,
a càrrec del grup la Teatrerade
Castellvell del Camp
Aportació: 5 €. Infantil fins a 10 anys: 3 €
HORA: 19.00 h. LLOC: Sala Parroquial
“El Florido Pensil” és una recreació del sistema educatiu de la postguerra civil espanyola
que s’identifica en la ideologia Nacional Catòlica, fonamentada en la imposició de l’autoritat i
l’adquisició rutinària dels coneixements a base
de memorització, sense permetre la més mínima crítica del sistema. És una història que en
molts moments pot resultar còmica, però que
va marcar un gran nombre d’infants d’aquells
temps.

16 dilluns
Tarda de MÀGIA
a càrrec del Mag Juan
Entrada lliure. HORA: 17.00 h
LLOC: Centre Cultural Serè
La màgia, que ens permet somiar i preguntar-nos ‘però això, com ho ha fet?’ tindrà tot
el protagonisme la tarda de dilluns a càrrec
del Mag Juan. Un espectacle pensat, sobretot
per al públic infantil.

Projecció-col·loqui
l’Aconcàgua, un gegant
de 6.962 metres d’alçada
Entrada lliure. HORA: 20.00 h
LLOC: Centre Cultural Serè
La borgenca Maria Cinta Aymamí és la
persona que més amunt ha portat, fins ara,
l’escut i la bandera de les Borges del Camp.
Aymamí va participar fa pocs mesos en una
expedició a l’Aconcàgua, la mítica muntanya
de la serralada andina que s’aixeca imponent
a una alçada de 6.962 metres.
Feia fred? Què vàreu menjar? Com ho
fèieu per anar al lavabo? Vas passar por? Hi
tornaries?
Aquestes i moltes altres preguntes li podreu fer a la Maria Cinta un cop hagueu vist
la projecció sobre aquesta aventura, en què la
borgenca va estar acompanyada pel reconegut
alpinista Òscar Cadiach.

17 dimarts
L’Alcalde Respon
HORA: 20.00 h.
LLOC: Centre Cultural Serè
L’alcalde de les Borges, Joaquim Calatayud, obre el ventall de possibilitats per afavorir
la participació ciutadana i respondrà totes
aquelles preguntes que la ciutadania li vulgui
formular en un acte públic i obert a tothom
amb un únic objectiu: respondre dubtes, plantejar propostes, conèixer noves possibilitats
i, en definitiva, fer entre tots que les Borges
sigui encara molt millor del que ja és.

18 dimecres
Ah, l’amor!
Què estem disposades a fer per
a què ens estimin?
Places limitades. Inscripcions a l’Ajuntament.
Aportació: 3 euros. HORA: 20.00 h
LLOC: Centre Cultural Serè
Activitat educativa sobre tractament de
gènere. Vivencial, participativa i co-creativa.
Taller teatralitzat, dirigit a dones a partir de
14 anys, que inclou dinàmiques de creixement
personal i de risoteràpia.

19 dijous
Testament Vital: Voluntats anticipades. El meu procés
HORA: 20.00 h. LLOC: Centre Cultural Serè
Preparar a consciència els darrers moments de la nostra vida i fer-ho amb temps
i amb els coneixements per decidir de forma
adequada.
Xerrada a càrrec d’Isabel Roman, gestora
de desenvolupament Mémora Reus, que
donarà a conèixer els conceptes bàsics del
testament vital: què és, quin és el procés per
elaborar-lo, on cal adreçar-se, etc.

20 divendres
‘Borges Music Experience’
Entrada lliure. HORA: 20.00 h

LLOC: Sala Parroquial
Una experiència musical borgenca diferent. T’agrada cantar? Toques algun instrument? Composes? Fas ‘covers’ o versions? I
el més important... T’agradaria un espai en
directe per compartir-ho?
Aquí tens una oportunitat per mostrar la
teva música.

21 dissabte
Excursió als Miradors de les Valls
HORA: 09.00 h. LLOC: sortida de la Plaça
de Sant Antoni
Finalitzarem la caminada a la Sala Polivalent per esmorzar tots plegats.
L’Ajuntament oferirà la beguda a tots els
assistents
Durada aproximada, 2 hores.
Per a les persones que no puguin fer la
caminada, l’Ajuntament posa a la seva disposició un servei de vehicles per fer tot el
circuït.Cal inscripció prèvia a l’Ajuntament.

Inauguració del Circuït de
“Bike Park”
HORA: 12.00 h. LLOC: carretera de Maspujols (al costat de la Sala Polivalent)
Porta la teva bici i anima’t a participar
en la primera mini-crono. Us obligatori de
casc i guants. Inscripcions el mateix dia de
les 11.00 a les 12.00 h al circuit. Els menors
d’edat necessiten autorització.

22 diumenge
1a Mostra d’Entitats
de les Borges del Camp
HORA: 11.00 – 20.00 h
LLOC: Centre Cultural Marinada – Pista
A les Borges del Camp hi ha 26 entitats
cíviques, culturals, esportives i socials que
omplen amb les seves activitats la vida
associativa del municipi. Des de puntes de
coixí a sardanes, gegants, diables o al Cor
Parroquial. Música, dones, ball, esport, gent
gran...de tot una mica.
El diumenge 22, durant tot el dia, les
associacions i entitats borgenques mostren
públicament i conjunta les seves activitats, et

donen a conèixer com funcionen perquè t’hi
puguis associar i, a més, organitzen entreteniment i diversió durant tot el dia i un dinar
a base de tapes en què cada entitat oferirà
una especialitat.
Consulta el programa d’actes específic i
no hi faltis. T’esperem!!

100.000 fotografies.
Acte de donació
de l’arxiu fotogràfic
particular d’Antonio Parés
Subietas al municipi i
inauguració de l’exposició
‘Recull fotogràfic
arxiu Antonio Parés’
Presentació del treball de
recerca ‘La Festa Major de la
Mare de Déu de la Riera’ de
Carles Bardou Ciurana
HORA: 13.00 h. LLOC: Centre Cultural
Marinada – Sala Exposicions
La càmera fotogràfica d’Antonio Parés ha
estat i continua sent testimoni del dia a dia de
les Borges del Camp. Festes, paisatge, personatges, racons, l’escola...res s’escapa de
la mirada d’aquest fotògraf que, sens dubte,
ha recopilat al llarg dels anys un testimoni
gràfic de gran valor i interès per a tots els
amants del municipi.
Enguany, la Primavera Cultural s’obrirà
amb l’acte de donació al municipi de més de
100.000 fotografies i de més de 100 hores de
vídeo de l’arxiu particular d’Antonio Parés.
A continuació, el jove borgenc Carles Bardou
presentarà el treball de recerca La Festa
Major de la Mare de Déu de la Riera (estudi
evolutiu des dels inicis del segle XX fins a
l’actualitat), un extens treball que Bardou
lliurarà a l’Arxiu Municipal.

23 dilluns
Sant Jordi
HORA: 09.00 – 20.00 h
LLOC: Passeig Hort del Dasca
Al passeig de l’Hort del Dasca, parades de
llibres i roses.
Col·labora amb les entitats locals que
t’acosten el llibre i la rosa i gaudeix d’un dels
dies més celebrats.
Llibres i roses amb la cultura i l’amor com
a eixos centrals de la festa.

La biblioteca municipal
passa a anomenar-se
Ferran Jové i Hortoneda
i portes obertes per conèixer
la remodelació del
Centre Cultural Marinada
HORA: 18.00 h . LLOC: Centre Cultural
Marinada – Biblioteca
Les Borges acomiada la Primavera Cultural 2018 amb un acte per rememorar la
figura de Ferran Jové i Hortoneda, un referent
cultural del municipi, promotor de nombroses
iniciatives i impulsor de la biblioteca municipal, lloc al que va dedicar feina i esforç i des
d’on treballava el seu vessant d’historiador
local.
L’Ajuntament de Les Borges vol reconèixer
públicament aquesta tasca i és per això que,
per acord unànime del plenari municipal, la
biblioteca passa a anomenar-se Biblioteca
Municipal Ferran Jové i Hortoneda.
A continuació, portes obertes al Centre
Cultural Marinada per donar a conèixer les
obres de remodelació que s’hi ha fet i, en particular, el Local dels Joves i la Sala d’Entitats.
A l’acabar se servirà un aperitiu a la terrassa
de la biblioteca.

Organitza
Ajuntament de les Borges del Camp
Regidories de Festes, Cultura i Joventut
Amb el suport de:

