
Ajuntament 
La Nou de Gaià

Regidoria de 
Cultura i Festes



Dissabte, 17 de setembre
11h. Torneig de futbol per a nens i nenes. Cal inscripció prèvia a la biblioteca*.

Dimecres, 21 de setembre:
18h. Club de lectura a la biblioteca puntTIC de l'obra "Inventio" amb presència de l'escriptor, Anselm 
Aguadé (exemplars en préstec disponibles a la biblioteca).

Divendres, 23 de setembre:
17.30h. Espectacle teatral de l'iniciativa Biblioteques amb DO a càrrec de Dania teatre "Pedalant 
entre vinyes" a la biblioteca puntTIC.

19.30h. Inauguració de l'exposició de fotografia "L'embruix del paisatge" de Joan Casas amb detall 
de l'autor pels 50 primers visitants. Romandrà oberta el 24 i 25 de setembre d'11.30 a 13.30 h.

Dissabte, 24 de setembre:
9h. Esmorzar popular de fi de verema als jardins del Cercat amb toc de timbals a càrrec dels nostres 
Trencanous. Cal inscripció prèvia per poder fer previsió de menjar i beguda a la biblioteca*.

11.30h. a 14h. Visita guiada i vermut cloenda de l'exposició "Pantone Cartoixà" al Castell Centre 
Cultural.

20h. Caminada amb la posta de sol i sopar de carmanyola. (Inici a la plaça de l'església i final als 
Safarejos, caminada circular de dificultat baixa).

Diumenge, 25 de setembre:
10.30h. Portes obertes dels horts familiars ecològics a les escoles velles.

11 a 13h. 2a trobada de puntaires a la sala del Casal.

13h. Tret de sortida de la 26ena edició de la Trobada de Paelles als Jardins del Cercat amb detall pels 
cuiners i cuineres. Cal inscripció prèvia per poder fer previsió dels detalls a la biblioteca*.

14h. Dinar de germanor. 

18h. Taula rodona amb pagesos locals moderada per la periodista Ruth Troyano a la sala del Casal, 
"Present i futur de la viticultura a la Nou".

Dilluns, 26 de setembre:
11.30h. Ofici solemne en llaor dels sants Cosme i Damià a l'Ésglésia de Sta. Magdalena. A 
continuació, entrega del detall al Damià del poble. 

12.30-13.30h. Estona de joc a la sala del Casal. Porta el teu joc preferit i comparteix-lo, col.labora 
AFA les Codinetes. 

20h. Sessió de cinema amb el film "Alcarràs" de la directora Carla Simón a la sala del Casal. 

TOTS ELS ACTES SON GRATUÏTS
*Inscripció prèvia pel torneig de futbol, l'esmorzar popular i la trobada de paellesa la biblioteca 
(de 10 a 13.30 i de 16.30 a 19.30, al telèfon 623 300 320 o a l'a/e biblioteca@noudegaia.altanet.org).


