DATA

08/08/2019 - 10:00 a
31/08/2019 - 20:00

08/08/2019 - 21:00

ACTIVITAT

EXPOSICIÓ FAMILIAR
"OBJECTES PERDUTS"

CAMINADA POPULAR

MUNICIPI

Lleida

+ INFO
“Objectes perduts” és una visita familiar autoguiada en la que petits i grans aniran descobrint diferents
aspectes de l’exposició “Inventari General” (tècniques, artistes, històries, curiositats i anècdotes).
Per a famílies amb nens i nenes d’entre 3 i 12 anys aproximadament.
Activitat gratuïta i sense reserva prèvia.
Horaris: de dimarts a dissabte de 10 a 14h i de 18 a 20h i diumenges i festius de 10 a 14h.
Museu d'art Jaume Morera
Més info: http://mmorera.paeria.es/index.php?op=1&module=inici

Almenar

Caminada popular amb beguda i entrepà al finalitzar organitzada per Estiu Almenar
Sortida de les piscines municipals
Inscripcions: piscines municipals
Més info: https://www.facebook.com/almenarajuntament/

Corbins

Recorregut aproximat de 6 km pel terme municipal de Corbins
Organitzat per l'associació de Dones durant tots els dijous d'estiu
La sortida serà des de la Pl. de la Vila i l'ús de llanternes i reflectants és obligatori.
No cal inscripció prèvia
Més info: www.corbins.cat

08/08/2019 - 21:30

CAMINADA NOCTURNA

09/08/2019 - 16:00

ACTIVITATS AQUÀTIQUES
Almacelles
PROGRAMA NEREU

Activitats al voltant del programa de salut Nereu
Durada: de 16 h a 19 h
Piscines municipals
Més info: http://www.programanereu.es/programa-nereu.html

DATA

ACTIVITAT

09/08/2019 - 21:00 a
15/08/2019 - 20:30

FESTA MAJOR DE
SARROCA

09/08/2019 - 21:00

CAMINA, CÒRRER O
PATINA

09/08/2019 - 21:30

09/08/2019 - 22:00

TAST DE CERVESA
ARTESANA

SARDANES A LA FRESCA
2019.ASPA

MUNICIPI

Sarroca de
Lleida

Torrefarrera

Corbins

Aspa

+ INFO
F
esta major d'estiu amb programació diversa i pensada per a totes les edats
Diferents espais del poble
Activitats gratuïtes
Més info. http://sarrocalleida.ddl.net/

Reserva a la piscina fins el 8 d'agost
Activitat gratuïta i oberta a tothom
Complex esportiu de Torrefarrera
Més info: www.torrefarrera.cat

Tast de cervesa artesana by Albert echeverrìa
taller adreçat a majors de 18 anys
Preu: 5€ socis /7€ no socis
Piscines de Corbins
Més info: www.corbins.cat

XV edició de la volta comarcal Sardanes a la Fresca
Amb la participació de 11 colles sardanistes del Segrià i la música de la Cobla Lo castell, de Bellpuig
Acte gratuít i obert a tothom
plaça de la Vila
Més info: www.segria.cat

DATA

09/08/2019 - 22:00

ACTIVITAT

CONCERT "GUILLEM I EL
SABINA"

MUNICIPI

Alguaire

09/08/2019 - 22:00

CINEMA A LA FRESCA.
ALCOLETGE

Alcoletge

10/08/2019 - 13:30

2n aniversari de la garsa

Alcarràs

10/08/2019 - 20:00

10/08/2019 - 21:00

Sent mas de Melons amb
música d’Heura Gaya

AXUTAMEU ROCK

Alfés

Alguaire

+ INFO
Concert a càrrec de "Guillem i el Sabina".
A les Piscines Municipals d'Alguaire
Entrada gratuïta amb el sopar. Sense sopar 4 euros amb una consumició.
Reserves: A les piscines d'Alguaire
Telèfons 📞: 636232875 – 615064690
Amb la projecció d ela pel·lícula Juràssic World
Activitat gratuïta
I després Alcoletge Jove acompanyarà la vetllada amb servei de bar i música
Amfiteatre els tossals dels morts
Més info: www.alcoletge.cat
La Garsa, la nova assemblea de joves d'Alcarràs celebra el seu aniversari
Sopar popular i karaoke, PD's locals i micro obert
Espai Magalàs
Heura Gaya, cantant i grallera garriguenca, acompanyada per Marcel Caselles i Alfons Rojo, dos músics amb
una llarga trajectòria en la música d'arrel.
Gaudirem de l’espai natural de mas de Melons amb els sentits.
Activitat gratuïta amb inscripció inscripció prèvia
Més info: www.espaisnaturalsdeponent.cat
21 h sopar popular a 5€ (tiquets a l'ajuntament)
22.30 h Concert de diferents grups i Djs
Gratuït
Zona esportiva d'Alguaire
Més info www.facebook.com/makotrock/

DATA

10/08/2019 - 23:00

ACTIVITAT

CANTADA D'HAVANERES

MUNICIPI

Alcarràs

11/08/2019 - 19:30 a
18/08/2019 - 20:00

FESTA MAJOR DE MAIALS Maials

11/08/2019 - 21:00

4rt Torneig de futbol sala

13/08/2019 - 16:00

OFICINA PORTA A PORTA

Puigverd de
Lleida

Puigverd de
Lleida

+ INFO
Tradicional cantada d’havaneres amb el grup Els cremats, , acompanyada d’un tast de rom cremat.
Plaça del Toll
Gratuït
Més info: www.alcarras.cat
Activitats variades i per a totes les edats
Gratuïtes
Diferents espais del municipi
Més info. www.maials.ddl.net/
Organitzat pel col·lectiu juvenil dle municipi
El torneig es va iniciar el 5 d'agost i disputaran les finals el dia 11.
oficina destinada a resoldre dubtes i proporcionar material o els kits als veïns/es que encara no els han recollit
Horari de tarda (17.00 a 19.30 h).
A La Llar de Jubilats.
Més info: www.puigverdlleida.cat/

