
 
  SETMANA CULTURAL ALCOLETGE 2016  

 
— Dilluns, dia 18 d’abril, a les 20:30 hores, a la Sala d’Actes de 

l’Ajuntament, xerrada amb el tema “EDUCAR I VIURE EN LA 
FELICITAT” , a càrrec del Sr. Daniel Gabarró, mestre, psicopedagog , 
llicenciat amb humanitats, diplomat amb direcció i organització d’empreses i 
ex professor de d’Universitat Ramon Llull de Barcelona.  
 

Es col·laborador habitual del programa el creixement personal “L’ofici de 
viure”, a Catalunya Ràdio i responsable de la secció “Vida Interior”  de 
la revista Zero. Dirigeix grups de creixement personal a la línea d’Antoni 
Blay. 

 

 

— Dimarts, dia 19 d’abril a les 20:30 hores, a la Sala d’Actes de 
l’Ajuntament, Conferència- Col·loqui amb el tema “LA CUINA I LA 
REBOSTERIA DE LES TERRES DE LLEIDA”. 
A càrrec del Sr. David Molina, Guanyador del concurs “Deja un sitio para 
el postre”de Cuatro TV (Grup Mediaset) i Millor Pastisser Amateur 
d’Espanya 2014. 
I el Sr. Enric Ribera Gabande , periodista internacional de gastronomia i 
vins i Veí d’ Alcoletge. 
 

Presentarà i moderarà l’acte el Sr. José Antonio García-Barranco. 
 
 

— Dimecres, dia 20 d’abril, a les 20:30 hores, a la Sala d’Actes de 
l’Ajuntament , xerrada interactiva i amb projecció amb el tema 
“INSPIRAT, DISPARA I COMPARTEIX”, a càrrec del Sr. 
Genaro Massot i el Sr.Josep Albert Serveto. 
 

 Genaro Massot, té una trajectòria de més de 20 anys dedicat a la 
formació audiovisual i noves tecnologies, és fotògraf i productor de 
vídeo i programes televisius. 

 Josep Albert Serveto, és estudiant de Comunicació Audiovisual i 
Periodisme a la Udl, expert en xarxes socials, en especial a 
“INSTAGRAM”, usuari suggested amb més de 110.000 seguidors. 
 
 

— Dijous, dia 21 d’abril,a les 20:30h hores , a la Sala d’Actes de 
l’Ajuntament, xerrada amb el tema “COM RECUPERAR LA 
SALUT AMB PLANTES MEDICINALS I TERÀPIES DE BAIX 
COST”,  a càrrec del Sr.Josep Pàmies, pàges i activista. 

 
— Divendres, dia 22 d’abril,a les 20:30 hores, a la Sala d’Actes de 

l’Ajuntament , xerrada amb el tema “ESPORT RIC I ESPORT 
POBRE” a càrrec del Sr. Josep Mª Sanuy, periodista i subdirector 
del diari “SEGRE”. 

 
 

 
 
 



 
— Dissabte, dia 23 d’abril i amb motiu de la celebració de la 

DIADA DE SANT JORDI, es farà durant tot el dia la tradicional 
venda de llibres i roses a la Plaça Sitjar. 
 

 
 

— Diumenge, dia 24 d’abril, A les 13:30 hores dinar del soci, al Pavelló 
Poliesportiu. A continuació ball amenitzat per l’orquestra IRIS GRUP.               

 
PREU SOCI: 10€ 
 
PREU NO SOCI: 20€ 

 
*Durant el matí de les 10:00h fins les 14:00h  a la Plaça de 
Davant del Pavelló,” ART URBÀ” a càrrec de l’ESCOLA 
ERMENGOLOPYS, farà demostracions de carica turisme, 
graffitisme i escultura en fusta realitzades per professors de 
l’escola. “ 

 
*Durant el matí de les 13:00h fins a les 14:00h i per la tarda 
de les 16:00 fins les 18:30h de la tarda hi haurà INFLABLES 
per als més petits. 

 
 

* Pel dinar de la Diada del Soci us podeu apuntar el dia 13 d’abril  
de les 10:00 a les 12:00  i de les 19:00 a les 21.00 hores i el 
dia 14  d’abril de les 19:00 a les 21:00 hores al Local de 
l’Entitat. 

 

** L’organització es reserva el dret de modificar els actes programats, en cas que 
les circumstàncies així ho aconsellin. 
 

 
ORGANITZA:           
 

 
COL·LABORA I SUBVENCIONA:              
      

    


