
 ORGANITZA: 

COL·LABORA: 

Divendres 30 de juliol: 

19:30 h - Presentació del 
projecte: 

MENGEMGARRIGUES 
Les productores de Les Garrigues s’han  
organitzat per oferir de forma eficient i 
còmoda els seus productes de 
proximitat i de la màxima qualitat.  

Si la situació ho permet, hi haurà 
tast de productes, amb inscripció 
prèvia. 

 

En tot moment s’hauran de 
seguir les normes de seguretat 
per prevenció del COVID19 i 
l’ús de la mascareta serà 
obligatori en els actes que es 
facin dins de la Sala i sempre 
que a l’exterior no es pugui 
mantenir la distància d’1,5 m 
entre les assistents. 

Moltes gràcies per la vostra 
col·laboració. Anem recuperant 
la normalitat! 
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Dilluns 26 de juliol  

19:30 h - presentació del projecte: 

Una iniciativa promoguda pel propi Ajuntament 
amb la col·laboració de Boira Experience, que té 
com a principal finalitat posar en valor i donar a 
conèixer els grans actius naturals, paisatgístics, 
culturals i patrimonials de la població i el seu ter-
me municipal, a càrrec de Roger Tutusaus 
de l’empresa Boira Experience. 

Dimarts 27 de juliol  

19:30 h - Recital  teatralitzat a càrrec 
de la companyia Cassigalls: 

 

 

 

XX Setmana Cultural                 

 

Diumenge, 25 de juliol  

19:30 h - Inauguració de la XX 

 Setmana Cultural. 

 

 

 

 

 

Anna Rufie                 
presenta el poemari  

T’HO DIRÉ A CAU D’ORELLA 

amb recital de poesia,       
música i dansa. 

Descobrirem una Anna diferent, cres-
cuda, confiada, sabedora dels signifi-
cats de cada paraula i lliurant missat-
ges intensos i alhora íntims. 

El poemari surt de la necessitat d’ex-
pressar sentiments en els moments 
que la vida presenta situacions com-
plicades i adverses. 

 

Dimecres 28 de juliol  

JORNADA ESPAIS DE MEMÒRIA 

10:00 h - Caminada a la Trinxera 
de la Roca Tomasa 

19:30 h - Xerrada sobre la   
Guerra Civil per Montse Arbós, 
amenitzada amb l’actuació       
musical al Racó del Bolet de 

Guerrilla Folk. 

 

 

 

 

DIJOUS 29  de juliol  

19:30 h –Presentació del      
primer  llibre de l’Anna M. Gili   
Magriñà, Trascender el abuso. 

 


