
FESTES D'AGOST

del 12 al 15ARNESPer reserves trucar a l'Ajuntament: 
977 43 51 34 

 
Del 6 al 15 d'agost.
Exposició "Terraltines, el rostre femení de la Terra Alta"

Dissabte 6
19:30 h Inauguració de l'exposició, a la sala de baix del Casal Municipal.

Horaris:
Dies 7, 14 i 15 d' 11 h a 13 h
Dies 11, 12 i 13 de 18 h 20 h

Organitzat per l'ADDA
 



II JORNADA LITERÀRIA

11:00 h Inauguració de la jornada a la plaça de la Vila, a càrrec
de l'escriptor David Martí Martínez, presentarà i signarà el seu
últim llibre, "El Pirata de cala Morisca", premi Nestor Luján de
novel·la històrica.

12:00 h Actuació musical amb Noel Luna.

13:00 h Reconeixement a l'escriptora Sílvia Mayans Gómez.  La
presentació anirà a càrrec de Marta Amigo Olmos. 
I seguidament David Martí li farà una entrevista.

16:00 h Lectura de poemes de l'autor Arnerol Francesc Samper
(Sisquet de casa el sastre).

17:00 h Recorregut de la "Ruta de les Bruixes d'Arnes", a càrrec
de David Martí Martínez.

18:00 h Room Escape: Troba el cofre del tresor!, pels carrers del
poble. 

-Els menors de 12 anys hauran d'anar acompanyats per un
adult.
-Grups de màxim 6 persones. 
-Premis per als guanyadors (guanya el participant que fa
l'activitat amb el menor temps possible).

Podeu apuntar-vos a l'Ajuntament fins al dijous 11.

DILLUNS 15
18:00 h Cine, amb la pel·lícula "Un amor en Escocia", al cinema
casal municipal.

20:00 h Inauguració de la pista de pàdel. 
Refrigeri.

PROGRAMA

DISSABTE 13

DIVENDRES 12
VII Edició de "DIVENDRES DIVINS" 
Patrimoni, vi i cultura amb la DO

21:00 h II Garnatxa Tast a la plaça de la Vila amb cellers de la Terra Alta.
Vine i podràs gaudir de diversos tipus de vins i tapes, tot
acompanyat per música en viu!

Places limitades. Podeu venir a buscar el tiquet per
l'Ajuntament fins al dijous 11. 
Per accedir al recinte de la garnatxa s'ha de disposar del tiquet. 

El preu és de 25 €, i inclou: sis tapes i sis copes de vi. 

DIUMENGE 14 

19:30 h Visita a l'espai patrimonial
20:15 h Tast de vi i actuació a la plaça de la Vila

El preu és 5 €.
Les places són limitades, i podeu fer la reserva trucant 
al: 977 421 278 o a l'Ajuntament d'Arnes: 977 43 51 34.

Organitza la D.O. Terra Alta i col·labora l'Ajuntament d'Arnes

Durant tota la jornada hi haurà parades de llibres a la plaça de la
Vila: llibreria Serret amb llibres d'autors de les Terres de l'Ebre, i
l'associació col·lectiu Cansomiatruites.


