Sant Jordi
Programa d’activitats
2018

Dimecres 18 d’abril
17.30 h

El Poema de la vaca. Josep Pedrals
El poeta Josep Pedrals, presenta d’una manera juganera i potent, com
la poesia neix de les ganes de cantar i creix amb l’espectacle que ens
suggereixen les paraules.
Activitat per a infants a partir de 6 anys.
Cal inscripció.
Lloc: Biblioteca

Dijous 19 d’abril
19.30 h

Presentació del llibre Montornès del Vallès desaparegut, de
Sergio Arévalo.
Un llibre de la col·lecció ‘Catalunya desapareguda’ amb una selecció de
160 imatges de Montornès del Vallès des de finals del segle XIX fins als
anys setanta del segle XX. Un apassionant recull que presenta espais,
cases, carrers, oficis, festes
i costums que ja no hi són
o que han canviat
substancialment.
Llibre editat per
l’Ajuntament de
Montornès del Vallès i
l’editorial Efadós.
Lloc: Can Saurina
Amb la col·laboració de
l’editorial Efadós

Divendres 20 d’abril
20 h

Nit de revetlla de Sant Jordi amb Jaume C. Pons Alorda i els
seus versos (perversos)
L’acte es desenvoluparà a l’entorn de l’obra del poeta. Amb la
representació d’una selecció de poesies a càrrec de l’Aula de teatre.
I la conversa entre el poeta Jaume C. Pons Alorda i l’editor i també
poeta Marc Romera.
Recull la teva invitació a la biblioteca.
Lloc: Biblioteca

Dilluns 23 d’abril

DIADA DE SANT JORDI A LA PL. DE PAU PICASSO
De 10 a 20 h
17 h

Paradetes de roses, llibres, entitats, etc.
XII Marató de contes
Una marató de contes d’aniversari. Amb un joc, dues
contacontes tramposes i la participació de narradors
voluntaris.

17.30 h

Entrega de premis del concurs Endevina-la!, a
càrrec de l’Oficina de Català i la Unió de Botiguers

17.45 h

Ballada de sardanes amb la cobla Ciutat de Manresa
Transport gratuït entre Montornès Centre i
Montornès Nord, de 16 a 20 h

Parades: rbla. de Sant Sadurní (davant de la pl. de Pau Picasso) i c. de la
Llibertat amb c. de Federico García Lorca (davant del Bar Baudilio).
Sortides cada 15 minuts aprox.

Dimarts 24 d’abril
17.30 h

Taller de contes: un Sant
Jordi diferent
Un conte i un taller amb la
Yolanda i el Pachi.
Per a infants a partir de 3 anys.
Cal inscripció.
Lloc: Biblioteca

Dijous 26 d’abril
17.30 h

XVI Cantata de Sant Jordi:
Cantata per una Tortuga
En aquesta cantata de Sant
Jordi participen les escoles
de primària de Montornès,
juntament amb els alumnes de
l’Escola Municipal de Música,
Dansa i Aula de Teatre.
Lloc: Carpa Polivalent El
Sorralet
Organitza: Escola Municipal de
Música, Dansa i Aula de Teatre

Del 3 al 19 d’abril
Dins
l’horari
de la
biblioteca

Exposició ‘Una imatge, mil paraules’
Lloc: Biblioteca de Montornès
Org. Associació Fotogràfica Montornès
L’exposició també es podrà veure el dia de Sant Jordi
a la carpa de l’associació, a la pl. de Pau Picasso

Feliç diada de

Sant Jordi!

