S C RU A

Agraïments
Ajuntament de l'Aldea
Fernando Rico Castaño
Lluïsa Benito
Associació de dones de l'Aldea
Secció de pintura de l'associació de dones
"Dones Endavant" de l'Ametlla de Mar
Col·legi públic 21 d'Abril
Col·legi públic Maria Garcia Cabanes

XXXViI

Llar d'infantils Bressol del Delta
Amics i Amigues de l'Ebre
Pagos de Híbera – Catedral del vi
Albert Hernández
Coral Verge dels Prats de l'Aldea

S C RU A

Consell Comarcal
del Baix Ebre

L’Aldea,
30 de novembre,
1 i 2 de desembre
de 2018

JORNADES
CULTURALS DE
LA S.C.R.U.A.
Pintura: FERNANDO RICO

Divendres, 30 de novembre
21.00 h

21.30 h

Obertura de portes de l'exposició de les XXXVII Jornades
Culturals de l'Aldea. Exposició "80 anys de la Batalla de l'Ebre",
també mostrarem un recull de murals de les escoles i de la llar
d'infants del nostre poble inspirats en valors com la pau i la
solidaritat, treballs de dibuix de Lluïsa Benito, treballs de la secció de
patchwork de l'associació de dones de l'Aldea, treballs de pintura
dels alumnes del curs de Fernando Rico de l'associació de Dones
"Dones Endavant" de l'Ametlla de Mar.
Inauguració a càrrec de l'il·lustre senyor Alcalde de l'Aldea, Sr.

22.30 h

Durant tota la tarda, venda de loteria.

Diumenge, 2 de desembre
11.00 h

Stromboli Family Show. Espectacle familiar adreçat a totes les
edats. Cançons infantils tradicionals catalanes a ritme de jazz i
swing.

18.00 h

Actuació de la coral, Verge dels Prats de l'Aldea.

19.00 h

Entrega de premis del concurs de dibuix i agraïments als
col·laboradors.

19.30 h

Entrega del reconeixement a la seva tasca cultural als Diables
d’Aldaia.

20.00 h

Cloenda a càrrec del Tinent d'Alcalde, Sr. Simón Falcó Moreso
i de la presidenta de l'entitat, Montse Muria.

Daniel Andreu Falcó, acompanyat de la presidenta de la SCRUA,
Sra. Montse Muria Margalef.
A continuació, presentació de l’exposició “80 anys de la Batalla de
l’Ebre” a càrrec del president d’Amics i Amigues de l’Ebre, Marc
March i del membre del congrés Internacional per la Batalla de
l’Ebre, Albert Hernández.
22.00 h

Projecció del documental “El Periple” de Mario Pons amb la
banda sonora original en acústic de Los Sirgadors.

Dissabte, 1 de desembre
10.00 h
a
13.00 h

Taller infantil de galetes solidàries amb la marató de TV3 al
pavelló municipal. La SCRUA desplaça les jornades al pavelló per a
col·laborar amb els actes de la Marató de TV3. Emporta't la teva
galeta de Nadal! Col·laboració: 1€.

17.00 h

Espectacle de circ "Ra i Nona" a càrrec de l'escola de circ i
teatre d'Amposta, ETCA. Escenes que deambulen per les diferents disciplines del circ, tot presentant a dos personatges que, a
estones, ratllen l'absurd i d'altres, ens enamorarà la seva
autenticitat.

18.30 h

Xocolatada infantil.

Teatre amb l'obra “Okupes de 2ª” de la companyia Deltateatre.
Presentació a càrrec del regidor de Cultura, Sr. Albert Borràs. A la
mitja part, sorteig d'una visita a la Catedral del Vi, amb cata
de luxe i dinar, gentilesa de Pagos de Híbera – Catedral del Vi.

Durant la tarda, es farà el sorteig de la cistella de Nadal de la
SCRUA.
21.00 h

Pica-pica al Bar Societat per a tots els assistents.

