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s a l u ta c i óde l’alcalde
sa�tació

Estimades alcarrassines i 
alcarrassins,
Estem molt contents de 
presentar-vos el programa 
de les Festes d’Hivern d’Al-
carràs, en honor a Sant Se-
bastià, ja que tot i que són 
unes celebracions que no 
es van aturar per la pandè-
mia, enguany sí les podrem 
celebrar al complet i sense 
cap mena de restricció i, so-
bretot, podrem gaudir per 
primera vegada des del 2019 
de la Festa del Porc, una celebració molt 
arrelada al nostre poble i que continu-
em mantenim gràcies a l’Associació de 
Mestresses de Casa, les responsables de 
fer el mandongo, amb el qual s’elaboren 
les botifarres i llonganisses que podrem 
degustar a les Escoles Velles.
Que important és conservar les tradici-
ons d’Alcarràs, perquè si cuidem el que 
ens pertany com a poble, els costums i 
les festes de cada època de l’any, mantin-
drem la nostra identitat com a alcarras-
sines i alcarrassins, una identitat forjada a 
partir de la nostra vida lligada a la terra i 
a la pagesia i que hem de continuar pre-
servant amb mires al futur i al progrés.
A més a més de les tradicions, durant 
els dies de festa també tindrem estones 
per passar-ho bé amb música i activitats 
per a totes les edats, com l’espectacle 
de màgia i teatre ‘Spektrum’, el concert 
d’Adrian Muñoz, el cantant d’origen al-
carrasí qui ens presentarà el seu primer 
disc, i el primer concert de la gira catala-
na del grup de folklore de les Terres de 
l’Ebre Quico el Célio, el Noi i el Mut de 
Ferreries, així com molts altres actes per 

a tota la família que tindran 
lloc cada dia a Lo Casino i al 
Centre Major.
Tindrem també el privile-
gi de que la cineasta Carla 
Simón sigui la pregonera 
d’aquestes festes, quelcom 
que ens fa molta il·lusió, ja 
que la directora de la guar-
donada pel·lícula que duu el 
nom del nostre poble no va 
poder fer el pregó de les Fes-
tes d’Estiu per temes de sa-
lut. Continuem agraint a Si-

món i al seu equip totes les bones coses 
que ens ha donat la pel·lícula ‘Alcarràs’, 
perquè ens ha fet molt coneguts arreu 
i, això, ens ha recordat l’orgull i privilegi 
de ser alcarrassines i alcarrassins, alhora 
que ens proporciona noves oportunitats 
de futur, com la posada ven valor del tu-
risme cinematogràfic al nostre municipi. 
Simón serà la primera pregonera de les 
Festes de Sant Sebastià, que fins ara no 
tenien pregoner, i la nostra intenció és 
que a partir d’ara les festes d’hivern tam-
bé s’inaugurin amb la presència d’una 
personalitat a qui li vulguem agrair pú-
blicament el que han fet pel nostre po-
ble i doni el tret de sortida dels dies de 
celebració del mes de gener.
Desitgem, doncs, que gaudiu de les Fes-
tes de Sant Sebastià 2023. Des de l’Ajun-
tament, les hem pensat i organitzat per-
què tot el poble estigui de celebració. Us 
animo a participar dels esdeveniments 
que més us agradin i que convideu a fa-
miliars i amics a visitar Alcarràs durant 
aquests dies.
Visca la Festa Major i Visca Alcarràs

JORDI JANÉS I GIRÓS

Alcalde d’Alcarràs
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s a l u ta c i óDEL REGIDOR DE FESTES
sa�tació

Acabem les festes de Nadal i ja tenim 
aquí la nostra Festa Major d’Hivern en 
honor a Sant Sebastià. 
Estic molt content perquè per fi recu-
perem la tradicional festa de la matan-
ça del porc, on les mestresses de casa 
ens prepararan el “bocadillo” de llonga-
nissa i botifarra. Aquesta és una de les 
tradicions (podríem dir) més emblemà-
tica de la nostra Festa Major d’Hivern 
i per aquest motiu, hem encarregat 
a la dissenyadora local Xènia Charles 
que plasmés aquesta tradició al cartell 
d’aquest any. 
Per altra banda, també  voldria ani-
mar-vos a participar del primer pregó 
de la Festa Major d’Hivern, on el proper 
dia 19, a Lo Casino, la Carla Simón serà 
l’encarregada de donar el tret de sorti-
da a 4 dies de festa, cultura i tradicions 
al nostre poble. Tot seguit tindrem el 
primer concert de la gira dels 30 anys 
de Quico el Cèlio.
Un altre concert destacat és el de 
l’Adrián Muñoz, un jove de terres mur-
cianes però amb arrels alcarrassines 
que  vindrà a interpretar les seves can-
çons just el dia que estrena el seu pri-
mer disc. Us animo que el busqueu a 
les xarxes socials per conèixer la seva 
música.

Dissabte, després de l’orquestra, ens 
acompanyaran el grup de versions 
Band The Cool, on també hi formen 
part dos alcarrassins i que de ben se-
gur ens faran ballar tota la nit!
Pels més petits de casa, també hem 
preparat espectacles familiars que es-
perem que us agradin, on companyies 
d’arreu de Catalunya vindran a presen-
tar-nos el seus últims treballs. No us ho 
podeu perdre!!
I per la gent més gran torna el cafè 
concert, on l’associació d’handbol pre-
pararà el cafè i la comissió de festes us 
el repartiran per gaudir de l’orquestra 
Passarel·la.
Les festes del nostre poble, no serien el 
mateix sense la col·laboració de les en-
titats culturals i esportives. També grà-
cies a les Brigades Municipals, Policia 
Local, Protecció Civil,  tècnic de cultura 
i a la Comissió de Festes i Pubilles i He-
reus per fer-ho possible. 

Gaudiu de la Festa Major d’Hivern.

Benvolguts Alcarrassins 
i Alcarrassines,

GERARD COMPANYS I PUJOL

Regidor de Cultura i Festes
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CARLA SIMON 

La Carla Simón va estudiar Comunicació 
Audiovisual a Barcelona i a Califòrnia, i un 
màster a la London Film School. ESTIU 
1993 (2017), el seu debut autobiogràfic, 
va guanyar el premi a la Millor Òpera 
Prima i el Generation Kplus a la 
Berlinale. ALCARRÀS (2022), el seu segon 
llargmetratge, va rebre l’Os d’Or de la 72ª 
edició de la Berlinale.

Totes dues pel·lícules han representat 
Espanya als Premis Oscar, han estat 
nominades als EFA i han viatjat 
per nombrosos festivals. Els seus 
últims curtmetratges han estat  
CORRESPONDENCIAS i CARTA PARA 
MI MADRE DE MI HIJO, estrenats a San 
Sebastián i a Venècia.
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La comissiÓ de festes us desitja 
una bona Festa Major
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F e s ta  M a j o rLes pubilles i els hereus us desitgen
una bona Festa Major
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c a r t e l l

Hola! Soc la Xènia Charles Castro, 
una veïna d’Alcarràs. Des de ben 
petita m’ha agradat dibuixar i tot lo 
relacionat amb l’art i la creativitat. 
Des que tinc memòria he sabut 
que la meva vocació seria treballar 
en algun lloc on cada dia pogués 
utilitzar la imaginació per crear 
coses noves i úniques.

Vaig estudiar un cicle d’il·lustració 
i un altre de gràfica publicitària a 
l’escola d’art Leandre Cristòfol de 
Lleida.

Actualment treballo de 
dissenyadora en una empresa 
d’Alcarràs i a part creo il·lustracions 
personalitzades que penjo al meu 
instagram (@xeniacharles_).

Xènia Char�s Castro
autora del cartell
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L’objectiu principal de la creació d’aquest 
cartell ha estat recordar l’esdeveniment 
més important de la Festa Major d’Hivern 
“el bocadillo”, ja que és una manera 
molt única de fer poble. La idea inicial 
del cartell va ser crear planell que fos 
un anunci on es pogués veure l’interior 
de l’entrepà, especificant en aquest les 
parts que hi ha dins (com són l’oli, la 
llonganissa i la botifarra). A partir d’aquí es 
va intentar donar-li un toc de color amb 
uns tons menys saturats dels colors reals 
de l’entrepà, donant-li d’aquesta manera 
un aire “retro” que quedava bé pel tipus 
d’il·lustració.

cartell
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18h 
PRESENTACIÓ DEL LLIBRE 
“ALCARRÀS” amb Carla Simón i 
Arnau Vilaró (La Magrana, 2022)
Biblioteca Joaquim Montoy
Entrada lliure

Una història sobre la terra, la pagesia i la família
Un viatge al cor d’Alcarràs -tot el que hi ha al darrere i al cor la pel·lícula- que 
recull el guió i la concepció de la pel·lícula que ja és al cim del cinema en 
català: com va ser pensada, definida i rodada per la seva creadora, Clara 
Simón, i el coguionista per Arnau Vilaró .
A les pàgines d’ aquest llibre, no només hi podrem conèixer Alcarràs i la 
família Sole, sinó també la Carla Simón i la seva manera de fer cinema i 
d’entendre’l: sempre des de l’amor i el respecte, treballant les pel·lícules com 
si fossin peces d’orfebreria

19h 
FESTA DEL PORC
Escoles de Baix

A les Escoles de Baix gaudim de l’ambient 
més autèntic, amb els entrepans, preparats 
minuciosament per l’Associació de 
Mestresses de Casa d’Alcarràs. 
Venda d’entrepans a 2 euros al mateix espai. Màxim 6 entrepans per persona.
Amb la participació de la xaranga Zebrass 

FESTA MAJOR 
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21h 
PREGÓ DE FESTA MAJOR A 
CÀRREC DE CARLA SIMÓN
CCM Lo Casino
Entrada lliure

Alcarràs té l’honor d’estrenar el seu primer pregó de la festa major 
d’hivern amb qui ha situat el nom del nostre municipi del mon. 
La Carla Simón va estudiar Comunicació Audiovisual a Barcelona i a 
Califòrnia, i un màster a la London Film School. ESTIU 1993 (2017), el 
seu debut autobiogràfic, va guanyar el premi a la Millor Òpera Prima 
i el Generation Kplus a la Berlinale. ALCARRÀS (2022), el seu segon 
llargmetratge, va rebre l’Os d’Or de la 72ª edició de la Berlinale.
Totes dues pel·lícules han representat Espanya als Premis Oscar, han 
estat nominades als EFA i han viatjat per nombrosos festivals. Els seus 
últims curtmetratges han estat CORRESPONDENCIAS i CARTA PARA MI 
MADRE DE MI HIJO, estrenats a San Sebastián i a Venècia.

Nota important: L’aforament és limitat i no es podrà reservar 
cadires. L’obertura de portes serà 30 minuts abans de començar.

A continuació 

QUICO EL CÉLIO, EL NOI I EL MUT DE 
FERRERIES
CCM Lo Casino
Entrada lliure

Primer concert de la GIRA 30 ANYS a Alcarràs i que els portarà arreu de 
Catalunya.
De vegades, continuar on sempre i com sempre és el millor camí. Quico 
el Célio, el Noi i el Mut de Ferreries el segueixen després de 30 anys al 
4L: el vehicle del seu imaginari a través del qual escampen bona música 
i un cada cop més imprescindible cant a la vida senzilla.

Acte lliurament de premis concurs 
Instagram festa major d’estiu 2022
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DIVENDRES 20
Festiu local

10h 
TIRADA DE BITLLES
Parc de Magalàs
Entrada lliure

Tirada de bitlles catalanes entre el Club de Bitlles Alcarràs i el Club Torres de 
Segre.
Organitza: Associació de Bitlles d’Alcarràs

11.30h
“BUNJI”, FESTUC TEATRE
Centre Major
Entrada lliure

Especialment recomanat a partir de 3 anys

 Fira d’Espectacles Infantil i Juvenil de les Illes Balears (FIET 2022) 
Estrena a Catalunya amb La Roda d’Espectacles de la Fundació AC 
Granollers i campanya Escolar (octubre 2022)

Un espectacle de teatre i titelles ambientat en la fauna australiana que 
ens parla de la riquesa de la diversitat, el respecte i l’amor cap a la natura 
i la innocència dels més petits! Amb una exòtica escenografía i dues 
intèrprets que, a través de la narració i algunes cançons enganxaran 
el públic des del primer moment. Un espectacle on no hi faltarà 
l’emoció, la diversió i la reflexió tant característiques en les obres de Festuc 
Teatre.

Nota important: L’aforament és limitat i no es podrà reservar cadires. 
L’obertura de portes serà 30 minuts abans de començar.

: I
ol

a
n

d
a

 G
òd

ia



AL
CA

RR
ÀS

 2
02

3 
 �

FE
ST

A 
MA

JO
R 

D’H
IVE

RN
�

20

12h
MISSA MAJOR
Església Mare de Déu de l’Assumpció

Missa en honor a Sant Sebastià. Es repartirà coca beneïda a les 
persones assistents.

13h 
BENEDICCIÓ DELS 
ANIMALS
Plaça de l’Església

Demanem als veïns i veïnes d’Alcarràs que portin les seves mascotes.
Col·labora: Associació Amics del Cavalls

18h 
SPEKTRUM, Albert Picollà
CCM Lo Casino

Espectacle per a tots els públics.
Entrada lliure

ALBERTPIQ us descobrirà, a través de 
la màgia i un espectacle d’il·lusionisme 
de gran format, les principals 
propietats i característiques de la llum 
i del so.
Els espectres dels feixos de llum, de les 
ones musicals o de la llum ultraviolada 
ressalten i multipliquen els 
espectaculars efectes màgics i òptics 
que presenta aquest jove il·lusionista. 
Oferint-vos unes imatges escèniques 
súper visuals i realment sorprenents 
que interpel·laran directament a la 
capacitat de resposta dels vostres 
ulls i per tant al vostre espectre més 
emocional.

Nota important: L’aforament és limitat i no es podrà reservar 
cadires. L’obertura de portes serà 30 minuts abans de començar.
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00h
ADRIAN MUÑOZ + KOERS +  
PORTO BELLO + DJ BLEIZY
Pavelló Polivalent. Aforament limitat
Entrada lliure

ADRIAN MUÑOZ
L’artista murcià amb arrels alcarrassines Adrián 
Muñoz ens presenta el seu primer disc “Eclipse”, 
en un concert exclusiu. Un show que inclou grans 
coreografies de ball, músics en directe i una signatura de discos en acabar.

KOERS
Ja ho diu el seu nom en Afrikaans: Koers significa 
ritme, ritme en les cançons i ritme en el seu projecte 
musical. Després de la publicació d’Unbroken al 2019 
i de That Day dos anys després, el grup de reggae 
lleidatà s’aventura amb la fusió de nous gèneres 
publicant “El teu amor” (2022), el primer single del 
seu tercer disc d’estudi que veu la llum a finals del 
mateix any. Amb una nova formació sobre l’escenari, 
Koers han emprès una gira prèvia al llançament 
que els ha portat per escenaris de tota Catalunya. 
Aquest 2023 Jamaica i Catalunya s’uneixen de nou en aquest projecte 
especiat amb pop, funky, gospel i soul per fer-nos vibrar una temporada 
més amb el seu so i las seva posada en escena genuïna i inimitable.

PORTO BELLO
Després del gran èxit del seu primer treball “Basat 
en fets reales” a les xarxes i en els concerts aquest 
2019 han tret el seu segon treball “L’ull de la 
tempesta” que els ha fet estar al capdavant de 
totes les ràdios nacionals i amb el que han tancat 
una gira de 70 concerts pels millors festivals i 
festes majors del país. 
Com a show musical i visual, es pretén crear 
l’atmosfera Porto Bello, un port 

abstracte i inexistent que tots tenim situat a la nostre 
imaginació on sonen melodies de quasi bé tot el món sencer 
tot barrejant-les amb la música que ens fa moure aquí com 
l’ska, reagge, rumba, rock, punk…etc. Un port que s’il·lumina 
i s’omple de gent cada nit per a qualsevol que vulgui passar 
una molt bona estona.

Durant tota la nit hi haurà el servei del Punt Lila
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00h
AMEA WINTER FESTIVAL
Pavelló Poliesportiu. Carpa AMEA
Aforament limitat
Entrada lliure

L’Associació de música electrònica d’Alcarràs AMEA amb la col·laboració 
de l’Ajuntament d’Alcarràs organitza el primer AMEA WINTER FESTIVAL 
amb The Klambaks, Öziralk, Renrof, HNO, Juan Queija & Henry Fher.

DISSABTE 21
9h 
TIR AL PLAT
Partida de les Coves 

Venda d’entrepans a 2 euros
Organitza: Associació de Caçadors d’Alcarràs. 

11.30h
ESPECTACLE ITINERANT “EL PETIT CIRC”, 
FADUNITO
Recorregut: plaça Francesc Macià, plaça el Toll, plaça 
Rabaleta i plaça Nova
Espectacle per a tots els públics.

El circ més petit del món arriba 
a la ciutat. Els mossos de pista 
busquen una plaça on puguin 
instal·lar-se. Quan el tenen 
presenten els artistes més petits 
del món. 
Un espectacle còmic on els 
mossos son els encarregats de 
trobar polls entre el públic per 
poder realitzar l’espectacle.
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16.30h 
PARTIT DE FUTBOL 
ALCARRÀS F.C. A – CF TREMP A 
Camp de futbol municipal El Xoperal
Entrada lliure

Amb la presència de les pubilles i els hereus.

17h 
“UNA CARRETADA DE 
CONTES”, GUILLA TEATRE
Centre Major
Recomanat a partir de 3 anys
Entrada lliure

Han arribat dos personatges estranys i 
curiosos, semblen viatjants... ningú els ha vist 
mai abans: són la Filigrana Gràcia i en Joseph Tour. Van acompanyats del 
seu inseparable carro de fusta carregat d’històries que han recollit al llarg 
dels anys. Amb les sorpreses amagades dins el carro es guanyen la simpatia 
de grans i petits. Si obriu els ulls i pareu bé les orelles amb molt de gust us 
explicaran el perquè del seu ofici, l’ofici dels Trobadors! I ara silenci que el 
carro s’obra i... sembla que comencen!

Nota important: L’aforament és limitat i no es podrà reservar cadires. 
L’obertura de portes serà 30 minuts abans de començar.

19h 
CANTADA CORAL ALZINA 
D’ALCARRÀS I CORAL LA 
LIRA DE TORRES DE SEGRE
Centre Major
La Coral Alzina d’Alcarràs torna per oferir-nos un concert de festa major amb el 
seu millor repertori. Estaran acompanyats de la Coral La Lira de Torres de Segre.

Nota important: L’aforament és limitat i no es podrà reservar cadires. 
L’obertura de portes serà 30 minuts abans de començar.
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18h i 20h 
MUSICAL ABBA: MAMMA MIA A CÀRREC 
D’ARES DANCE STUDIO
Pavelló Poliesportiu Andreu Aixalà Castells 
Preu de l’entrada: 6 euros. 

Deixa’t sorprendre amb 
l’espectacular musical d’ABBA: 
Mamma Mia, que ha preparat Ares 
Dance Studio amb totes les alumnes.
Amb el motiu de celebrar la tornada 
als escenaris del grup nòrdic, l’escola 
de dansa alcarrassina ha muntat un 
magnífic musical ple de ball, cant, 
efectes de llums… per fer que el públic 
gaudeixi durant l’espectacle volant cap 
a Grècia recordant la mítica pel·lícula 
Mamma Mia.

Venda d’entrades numerades el 10, 13 i 18 de gener de 17 a 19h. al CCM 
Lo Casino. 

19.30h -22h
SESSIÓ LLARGA 
DE BALL AMB 
WELCOME BAND
Pavelló Polivalent
Entrada lliure

L’Orquestra Welcome Band és una orquestra per a tots els públics, 
composta per 9 músics vocacionals capaç de fer les actuacions més 
“canyeres” enfocades a la nit i també les més clàssiques enfocades a la 
tarda perquè tots gaudeixin a parts iguals.
L’Orquestra entén la música com l’expressió més lliure i fabulosa de 
l’ésser humà ja que aconsegueix transmetre sensacions que altres 
formes d’art potser no podrien.
Com que no hi ha una persona igual que una altra, l’Orquestra 
Welcome Band enfoca el seu espectacle de manera que pugui arribar 
a tothom, perquè allà on vagi, posi la música adequada a cada vivència 
de les persones que l’escolten.
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21h
NI RASTRE DE QUI VAM SER, 
AMB FEL FAIXEDAS I CARLES XURIGUERA
CCM Lo Casino
Preu: 3€
Fel Faixedas i Carles Xuriguera tornen a presentar espectacle 10 anys després 
del seu LIVE.
Dos personatges encorats en un passat borrós que fan feina a l’escenari. 
Com ahir, com sempre. Avui, però, serà un dia diferent. Ara, que ja han obert 
els teatres, els podrem anar a veure.
Un espectacle on en Fel i en Xuri recuperen el seu clown marca de la casa, 
dos clowns únics que et faran riure i alhora despertar altres sentiments amb 
aquesta història esbojarrada i poètica.

Nota important: L’aforament és limitat i no es podrà reservar cadires. 
L’obertura de portes serà 30 minuts abans de començar.

00:30h-06:00h
BAND THE COOL + DJ WILLY LOPEZ 
Pavelló Polivalent
Entrada lliure

Gaudeix de la festa més “cool” amb els èxits i els 
himnes més sonats de la història de la música. 
Components llençats directament de la catifa 
vermella de les gales nord-americanes més 
glamuroses, arriben al nostre país acompanyats 
d’artistes com Shakira, Bruno Mars, Txarango, 
Els Catarres, Raphael, Fito & fitipaldis, AC/DC, 
Lax’n’Busto, Ska-P, Dr. Prats, Raffaela Carrà, Alex Ubago, David Bustamante, 
entre d’altres.
Durant tota la nit hi haurà el servei del Punt Lila

00h
AMEA WINTER FESTIVAL
Pavelló Poliesportiu. Carpa AMEA
Aforament limitat / Entrada lliure

L’Associació de música electrònica d’Alcarràs AMEA amb la col·laboració de 
l’Ajuntament d’Alcarràs organitza el primer AMEA WINTER FESTIVAL amb 
Manel Sanmartín, Polix, Lui Losada i Dolad.
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DIUMENGE 22
9h 
RECORREGUT DE CAÇA
Partida de les Coves 

Ho organitza: Associació de Caçadors d’Alcarràs. Venda d’entrepans a 
2 euros.

11h 
ANIMACIÓ FAMILIAR 
“PELL DE GALLINA”, 
SAC ESPECTACLES
CCM Lo Casino
Entrada lliure 

Els nervis ens fan moure,
La por ens paralitza,
La vergonya ens fa pujar els colors 
i ens sentim petits, l’alegria ens 
contagia el somriure i ens fa saltar 
i ballar.
I l’amor, l’amor és el motor per 

poder-les dur a terme d’una forma assertiva.
Emociona’t, sent, canta i balla i deixa que se’t posi la pell de gallina.
Aquesta animació és un recorregut a les emocions més bàsiques, 
cantem i ballem al ritme de cada emoció!

Nota important: L’aforament és limitat i no es podrà reservar 
cadires. L’obertura de portes serà 30 minuts abans de començar.
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12.30h 
BALLADA DE SARDANES AMB LA COBLA 
BELLPUIG I VERMUT POPULAR
Pavelló Polivalent
Entrada lliure

Constituïda el 1984, llavors amb el 
nom de Cobla Juvenil de Bellpuig, la 
seva solidesa artística es forja amb el 
treball rigorós dels que han estat els 
seus directors: Josep M. Bernat, Narcís 
Saladrigues, Jesús Ventura i, actualment, 
Concepció Ramió.
La seva constant participació en concerts 
i manifestacions culturals de la nostra 
geografia l’ha portat a col·laborar amb 
els mestres més destacats del panorama 
musical català, actuant arreu dels Països 
Catalans, Principat, País Valencià, Les 

Illes, Andorra, Catalunya Nord i també el País Basc, Espanya, Portugal, 
França, Suïssa, Bèlgica, Holanda, Alemanya, Polònia i Estònia.
Col·labora: Grup sardanista 50 i més

17h
CAFÈ CONCERT AMB L’ORQUESTRA 
PASSARE LA
Pavelló Polivalent. Aforament limitat
Preu: 1€
No s’obriran les portes ns 1  minuts abans del concert.

El repertori de l’orquestra La Passarel·la és ampli. Per descomptat, carregat 
d’èxits d’ahir i avui per a agradar a tot el públic. Per descomptat no deixarà 
a cap ésser viu indiferent. Parlem d’una especialíssima selecció de temes 
musicals que de ben segur, seran el plat estrella de les teves festes.
Des de pasdobles a rumbes, temes dels vuitanta i cançons d’actualitat. Tot el 
necessari per a retornar-vos el gest a confiar en nosaltres per a encarregar-
nos de la diversió animació a la teva ciutat.
La Comissió de Festes d’Alcarràs i l’Associació d’handbol prepara un suculent 
cafè a totes les persones assistents al concert. 
Venda de tiquets s’anunciarà per eBando.
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17.30h 
“EL PETIT ELEFANT”, 
CENTRE DE TITELLES 
DE LLEIDA
CCM Lo Casino 
Edat recomanada de 3 a 8 
anys
Entrada lliure

El Petit Elefant és molt tafaner, no para de fer preguntes; ho vol 
saber tot! Per això, s’arriscarà a endinsar-se a la jungla i a viure una 
profitosa i a l’hora perillosa descoberta.

Nota important: L’aforament és limitat i no es podrà reservar 
cadires. L’obertura de portes serà 30 minuts abans de començar.

19.30h -21.30h
SESSIÓ LLARGA 
DE BALL AMB 
L’ORQUESTRA 
PASARELA
Pavelló Polivalent 
Entrada lliure

20.30h 
CASTELL DE FOCS AMB PIROTÈCNIA 
CATALANA
Plaça de l’Església 

Com cada any donem per acabada la festa major d’hivern amb un 
gran castell de focs des de la plaça de l’Església.



29
ALCARRÀS 2023  �

FESTA MAJOR D’HIVERN�

DL: L 1277-2019

22h
RETRANSMISSIÓ GALA XIV PREMIS GAUDÍ
CCM Lo Casino 

La pe l cula “Alcarràs” de Carla Simón és la gran favorita a la quinzena edició 
dels premis Gaud . Compta amb catorze nominacions als grans premis del 
cinema català entre els quals destaquen millor pel·lícula, millor direcció, 
millor guió original, millor actor secundari i millor actriu secundària per 
l’alcarrassina Montse Oró.
Vine a seguir en directe la gala des del CCM Lo Casino i celebrem-ho tots 
junts!

HO ORGANITZA

Agraïm la col·laboració desinteressada de les entitats municipals: 
Associació de Mestresses de Casa, Associació de Caçadors, Parròquia 
d’Alcarràs, Associació Amics del Cavall, Ares Dance Studio, Club Handbol 
Alcarràs, Club de Bitlles Alcarràs i Associació AMEA.
L’Ajuntament d’Alcarràs es reserva el dret a modificar horaris i espais de 
les activitats anunciades i el d’anul·lar-les si fos convenient. Qualsevol canvi 
es comunicarà mitjançant canals habituals de comunicació. 
Per una festa lliure d’agressions sexistes, cerqueu el Punt Lila ubicat al 
pavelló polivalent les nits de divendres 20 i dissabte 21 i el personal de 
seguretat designat per l’Ajuntament d’Alcarràs.

Amb la col·laboració

Producció editorial:



D E S C U B R E   

La Casa
del Dragón
DE GAUDÍ

Reserva tus entradas
www.casabotines.es
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