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1 de juliol a les 22:oo h a la plaça sitjar  Fem banda 
Banda del Centre Instructiu Musical d’Alfafar

2 de juliol a les 20:30 h al tossal dels morts cursa i caminada Els Tres Tossals

8, 9 i 10 de juliol a la Sala d’Actes 
curs d’Estiu de la uDL, Elements singulars del segrià

9 i 10 de juliol de 10:00 h a 14:00 h i de 17:00 h a 20:00 h al pavelló municipal
 Fira de Playmòbil 

15 i 16 de juliol al carrer nou
revetlla de la Mare de Déu del Carme

22 de juliol a LES 22:00 H A L’ESPLANADA DEL COSTAT DEL PAVELLÓ
projecció de la pel·lícula Alcarràs 

    24 de juliol     24 de juliol     24 de juliol     24 de juliol     24 de juliol     24 de juliol     24 de juliol     24 de juliol     24 de juliol     24 de juliol     24 de juliol     24 de juliol     24 de juliol     24 de juliol     24 de juliol     24 de juliol     24 de juliol     24 de juliol     24 de juliol     24 de juliol     24 de juliol a la plaça sitjar A LES 21:00 h caminada de Sant Jaume 
i A LES 22:00 H. sopar popular amb L’actuació musical de lauzeta

28 de juliol a LES 22:00 H. A L’ESPLANADA DEL COSTAT DEL PAVELLÓ
projecció de la pel·Lícula paddington 

04 d’agost a les 22:00 h a la plaça sitjar 
ACTUACIÓ DEL GRUP MUSICAL nasty lovers

12 d’agost a les 22:00 h al carrer nou
Sardanes a la fresca amb la cobla lo castell

18 d’agost a les 22:00 h a l’amfiteatre,
 espectacle CONTES AMB VALORS de la companyia NOPATISKOS TEATRE

25 d’agost A LES 22:00 H A L’ESPLANADA DEL COSTAT DEL PAVELLÓ 
projecció de la pel·lícula crodds 2
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ACTUACIÓ DEL GRUP MUSICAL nasty loversACTUACIÓ DEL GRUP MUSICAL nasty loversACTUACIÓ DEL GRUP MUSICAL nasty loversACTUACIÓ DEL GRUP MUSICAL nasty loversACTUACIÓ DEL GRUP MUSICAL nasty loversACTUACIÓ DEL GRUP MUSICAL nasty loversACTUACIÓ DEL GRUP MUSICAL nasty loversACTUACIÓ DEL GRUP MUSICAL nasty loversACTUACIÓ DEL GRUP MUSICAL nasty loversACTUACIÓ DEL GRUP MUSICAL nasty loversACTUACIÓ DEL GRUP MUSICAL nasty lovers
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LAUZETAi A LES 22:00 H. sopar popular amb L’actuació musical de lauzetai A LES 22:00 H. sopar popular amb L’actuació musical de lauzeta

curs d’Estiu de la uDL, Elements singulars del segriàcurs d’Estiu de la uDL, Elements singulars del segriàcurs d’Estiu de la uDL, Elements singulars del segriàcurs d’Estiu de la uDL, Elements singulars del segriàcurs d’Estiu de la uDL, Elements singulars del segriàcurs d’Estiu de la uDL, Elements singulars del segrià

NOPATISKOS TEATRE espectacle CONTES AMB VALORS de la companyia NOPATISKOS TEATRE espectacle CONTES AMB VALORS de la companyia NOPATISKOS TEATRE

sardanes a la frescaSardanes a la fresca amb la cobla lo castellSardanes a la fresca amb la cobla lo castell

Ajuntament d’Alcoletge



6



7



8



9



10



11



Telèfons d’interés

Informació d’interès

Què estem fent?

Equipament cultural

Portada


