PROGRAMA
Dijous, 20 d’abril i durant tota la setmana cultural
A les 20.00 h

A les 14.00 h
Dinar popular. Cal apuntar-se prèviament a l'ajuntament com a
màxim el dilluns dia 24. El preu és de 6 €.

Lloc: Sala d'actes.

Dimecres, 26 d’abril

Exposició de fotografia antiga

A les 12.00h

L'Associació de Jubilats Sant Isidor recupera fotografies antigues
amb el poble de Sunyer com a demonimador comú.

Missa cantada i processó per celebrar Sant Isidor, a càrrec de
l'orfeó Veus del Camp, del Soleràs.

Dissabte, 22 d’abril

A les 17.30 h

A les 11.00 h del matí
Lloc: A la sala d'actes.
Presentació del llibre "Les amigues de la lluna"
A mode de contacontes, Montserrat Cuadros presentarà el secret
especial de la granoteta Rocla.

Diumenge, 23 d’abril

Lloc: A la plaça
Berenar per a la mainada i, tot seguit, diversió amb jocs infantils

Divendres, 28 d’abril
A les 19,30 h
Lloc: A la sala d'actes.
Presentació dels llibres "La guia del Quixot per terres de
parla catalana" i "Tan tuyo como tu muerte", a càrrec
d'Alexandra Quadrat i Emili Baio respectivament.

Durant tot el matí
Lloc: A la plaça

Dissabte, 29 d’abril

Venda de llibres, plantes i roses

A les 11.00 h

A les 12.00 h
Lloc: Pla dels dipòsits
Reemplaçament de l'estelada del Castell. Seguidament piscolabis.

Dimarts, 25 d’abril
Durant tot el matí
Jornada tècnica “Gestió laboral i fiscal de l'explotació agrària”

Obertura del museu de les eines del camp
A les 12.00 h actuació dels Grallers i Tabalers d'Alcanó
Seguidament, vermut popular a la plaça.
A les 19.00 h
Concert + sessió de nit, a càrrec de l’orquestra MADISON GRUP
Hi haurà sopar d’entrepans (prèvia inscripció a l’AJS). Finalment,
per acabar la nit, sessió amb el DJ Robert.
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