Primavera Cultural
2019
Les Borges del Camp
del 23 al 30 d'abril

Organitza:

Regidories de Festes, Cultura i Joventut.
Ajuntament de les Borges del Camp.

Amb el suport de:

Primavera Cultural
2019

Les Borges del Camp
del 23 al 30 d'abril

Dimarts dia 23, Sant Jordi
Hora: 09.00 - 20.00h
Lloc: Passeig de l'Hort del
Dasca

Llibres i roses amb la
cultura i l'amor com a eixos
centrals de la festa
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.
Hora: 17.00h
Lloc: Pista del Centre Cultural
Marianda
Espectacle musical "La
llegenda de Sant Jordi"
Un espectacle musical, còmic,
divertit, participatiu i dinàmic
per a canalla de 4 a 12 anys.
Es conserva la història
tradicional, però afegint
cançons en directe cantades
pels actors i algunes
participatives cantades amb els
nens i nenes.
Hora: 18.00h
Lloc: Sala Noble del Centre
Cultural Marinada
Narració i poesia
comentades
A càrrec dels Clubs de Lectura
de les Borges del Camp.

Dimecres dia 24
Hora: 19.00h
Lloc: Centre Cultural Serè
#t'estimo #teamo
Activitat educativa sobre el
tractament de gènere que
pretén reflexionar sobre el
concepte d'amor al segle XXI.
Dirigit a joves adolescents, de
13 a 16 anys.
Col·labora: Joves Els Havanus.

Dijous dia 25
Hora: 20.00h
Lloc: Centre Cultural Serè
Imatges i experiència
TREKKING Nepal - Manaslu
A càrrec de la Maria Cinta
Aymamí i de l'Anton Vilà.

Divendres dia 26
Hora: 20.00h
Lloc: Sala Parroquial
El Playback dels Havanus

Dissabte dia 27
Hora: 09.30h
Lloc: sortida del Parc Primer
d'Octubre
Caminada Popular
Un circuit pel terme que ens
portarà a recórrer les partides
de les Planes, Rocabruna, les

fins arribar, altre cop, al punt
de sortida.
Finalitzarem la caminada
esmorzant tots plegats.
L'Ajuntament oferirà la beguda
a tots els assistents.
Durada aproximada: 1.30h.
Recorregut: 7km.
Hora: 20.00h
Lloc: Centre Cultural Serè
Ai CONY!
Monòleg educatiu, sobre el
tractament de gènere, que
pretén reflexionar sobre la
situació de les dones dins la
societat que ens envolta.
A partir de 13 anys.
Amb la col·laboració de
l'Associació Cultural de Dones
Borgenques i l'Institut Català
de les Dones.

Diumenge dia 28, 2a
Mostra d'Entitats de les
Borges del Camp
Hora: 11.00 - 20.00h
Lloc: Centre Cultural Serè
El diumenge 28 i després de
l'èxit assolit l'any passat en la
seva primera edició, les
associacions i entitats
borgenques mostraran
públicament les seves
activitats, donaran a conèixer

públicament les seves
activitats, donaran a conèixer
com funcionen perquè t'hi
puguis associar i, a més,
organitzaran 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!
Hora: 13.00h
Lloc: Centre Cultural Marinada
- Sala d'Exposicions
Inauguració de l'exposició:
Carros en miniatura
Col·lecció particular de Joan
Mª Vilà Pàmies.
Horari de visites:
28 d'abril, de 13.00 a 15.00h
1 de maig, de 12.00 a 14.30h

Dimarts dia 30
Hora: 20.00h
Lloc: Centre Cultural Serè
Memòria viva d'un noi al
front. Una joventut
trencada. 1936-1945
A càrrec de Miquel Morera i
Darbra.

