Ajuntament de L'Aldea
Diputació de Tarragona
Col·legi públic 21 d'Abril
Col·legi públic Maria Garcia Cabanes
Eli Fabuel i Núria Mompel
Llar d'infants Bressol del Delta
Hierros Delta
Muñoz Forners
Lluïsa Benito Pascual
Restaurant La Vaqueria
Sabates i joguines Mercè
Seto Gallego
Xurreria Carmen Carrillo
Europreus

S C RU A

Regidoria d’Acció Cultural

Consell Comarcal
del Baix Ebre

S C RU A

JORNADES
CULTURALS DE
LA S.C.R.U.A.
29 i 30 de novembre

i 1 de desembre

Divendres, 29 de novembre

Diumenge, 1 de desembre

20.30h.

17.00h.

Obertura de portes de l'exposició de les XXXVIII Jornades Culturals de la S.C.R.U.A.
A l'exposició mostrarem un recull de murals de les escoles i de la llar d'infants del
nostre poble inspirats en el món del circ, ﬁl conductor de les Jornades Culturals
d'aquest any.

Obertura de l’exposició

21.00h.
Inauguració a càrrec de la senyora regidora de cultura Mª Pilar Centelles Mas
acompanyada de la presidenta de la SCRUA, Montserrat Muria Margalef.
A continuació presentació de l'exposició "Papers de circ", a càrrec del professor
Karoli. L'exposició Papers de Circ està pensada com una distracció visual, però és
també un intent d'aprofundir en l'univers circense.
Papers de Circ recull una àmplia mostra de postals, programes de mà, segells,
revistes, targetes de visita, cromos, pintures i programes de cinema en un conjunt
que repassa abastament la iconograﬁa i els codis característics d'una art escènica
que ha estat inﬂuenciada per les diverses tendències de les arts plàstiques dels
segles XIX i XX. Aquesta exposició és el resultat de moltes hores de recerca de
material. Recull el llegat de moltes vides plenes d'il·lusió i d'entusiasme pel circ,
vides que s'han apagat durant aquest segle però que, amb tots els honors, formen
part d'aquest mil·lenni.

Dissabte, 30 de novembre
17.00h.

17.30h.
Actuació dels xiquets i xiquetes de les escoles i la llar d'infants del nostre poble.
Amb cançons del circ de sempre. Tots els xiquets i xiquetes poden venir disfressats
de pallasso, domador, equilibrista, lleó, cap de pista, trapezista, home forçut ... i
així entre tots farem un circ ben ple d'artistes.
18.30 h.
Actuació de la companyia de teatre d'humor CIA POCFERRO.
19.00 h.
Entrega d'obsequis de l'exposició de dibuix i agraïments als col·laboradors.
19.30 h.
Entrega del reconeixement a la seva tasca cultural a l'Associació de Bitlles
Garvallo.
20.00 h.
Cloenda a càrrec de l’Excm. alcalde de l’Aldea, Xavier Royo Franch i ﬁnal de
festa.
20.30 h.
Refrigeri al Bar Societat per tots els assistents.

Tarda de cinema infantil amb la projecció de la pel·lícula Dumbo.
18.30h.
Xocolatada infantil patrocinada per Restaurant La Vaqueria, cotó de sucre,
pallasso i globoﬂèxia.
22.00h.
Teatre amb l'obra "Ai cony!!!" de la companyia TEATRE DE MALETA, un monòleg d'amor,
humor i ovaris. A la mitja part sorteig d'un lot de nadal gentilesa Muñoz Forners.

Durant la tarda es farà el sorteig de la cistella de Nadal de la S.C.R.U.A.,
també tindrem a la venda loteria de la SCRUA a 22€ el dècim,
tot el cap de setmana.

