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Nota de premsa

El 23 d’abril més de 50 parades ocuparan el carrer de
Francesc Layret i la plaça de Pompeu Fabra en la III
Fira de Sant Jordi de Badalona
La XXXV Fira del Llibre se celebrarà a la plaça de la Vila de
Badalona els dies 21, 22 i 23 d’abril
Dimecres 23 d’abril més de 50 parades ocuparan el carrer de Francesc
Layret i la plaça de Pompeu Fabra en la III edició de la Fira de Sant Jordi de
Badalona. D’altra banda, la plaça de la Vila acollirà a partir de dilluns 21
d’abril i durant els dies 22 i 23 d’abril, la XXXV edició de la Fira del Llibre. Per
tercer any consecutiu, el carrer de Francesc Layret esdevindrà de vianants
per celebrar la Diada de Sant Jordi.
III Fira de Sant Jordi
La celebració de la III Fira de Sant Jordi, el dimecres 23 d’abril durant tot el
dia, farà que el carrer de Francesc Layret, entre l’avinguda de Martí Pujol i el
carrer de la Mercè/Eduard Flo, quedi tallat al trànsit de vehicles. Aquest
carrer es convertirà en un passeig ple d’estands que oferiran una variada
oferta de productes als ciutadans que passegin per aquesta artèria principal
de la ciutat.
Cal destacar que la xifra d’estands, més de 50, ha augmentat en relació al
nombre de l’any passat durant la segona edició. Aquest augment ha requerit
habilitar també la plaça de Pompeu Fabra per tal d’ubicar-hi més d’una
vintena d’entitats de la ciutat.
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En el tram afectat de Francesc Layret i en la plaça Pompeu Fabra es podran
trobar activitats diverses i es podran comprar productes típics d’aquesta
festivitat genuïnament badalonins. Entre les 10 del matí i les 20.30 hores,
empreses i entitats de la ciutat faran activitats dirigides a tots els públics, com
ara recitals de contes i poesia, concursos i jocs.
XXXV Fira del Llibre
La tradicional Fira del Llibre comptarà enguany amb la participació de les
llibreries El Full, Saltamartí, Fènix i Cyber Còmics Badalona.
En el marc de la Fira del Llibre, el dimarts 22 d’abril, a les 18 hores, a la plaça
de la Vila, signaran els seus llibres: Clare Allcard i Josep Estruc, Joan Antoja,
Cristina Benítez, Joan Carreras, Jordi Cervera, Clara Clos i Gemma
Deulofeu, Josep Fàbrega, Facu Fernàndez, Àgata Gil, Pedro Jesús
Fernàndez, Albert López Vivancos, Jordi Matamoros, Rubén Montañà,
Francesc Planas, Eduard Puig, Juan Carlos Ramis, Benjamín Recacha,
Montserrat Rico, Marcel Riera, Maria Sánchez, Eva Santana, Joan Soler i
Amigó, Roger Tartera, Francisco Torres i Roser Vilagran.
Per altra banda, la xarxa municipal de biblioteques de Badalona organitza el
dimecres 23 d’abril una sèrie d’activitats a la plaça de la Vila:
10 h. Taller infantil de manualitats de Sant Jordi. Cicle “Butxaques creatives.
11 h. Tertúlia literària sobre Quiet, de Màrius Serra.
17 h. L’hora del conte. Els follets sabaters/the elves and the shoemaker, dels
germans Grimm. Narració en català i anglès amb Kamishibai.
17 h. Taller infantil de manualitats de Sant Jordi. Cicle “Butxaques creatives”.
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18.30 h Tertúlia literària sobre La muntanya de les relíquies, de Joan Soler i
Amigó, Premi Ciutat de Badalona de Narrativa 2013. L’autor estarà present
en la tertúlia
Recordem que al voltant de la Diada de Sant Jordi s’han organitzat altres
activitats:
•

13 d’abril, a les 19 hores, a la plaça de Pompeu Fabra. Recital poètic
A tota veu. A càrrec d’Òmnium Cultural de Badalona.

•

21 d’abril, a les 20.30 hores. VI Nit de Sant Jordi. Festa de lletres a
Badalona. Cal confirmació prèvia a badalona@omnium.cat. A càrrec
d’Òmnium Cultural de Badalona.

•

22 d’abril, a les 18 h. A la plaça de la Vila. A l’abril cada paraula val
per mil .Sorteig dels guanyadors del joc. A càrrec del Consorci per a la
Normalització Lingüística de Badalona i Sant Adrià.

•

23 d’abril, a les 20 h. A l’Espai Betúlia. “Leveroni, la doble
resistència” amb Òscar Castellà i Mireia Cirera

•

26 d’abril, a les 17 hores. A la plaça de Trafalgar. “Engresca’t Llefià.
Diada sardanista i de cultura popular – III Memorial Salvador Simón. A
càrrec d’Òmnium Cultural de Badalona.

•

29 d’abril, a les 19.30 hores. A l’Espai Betúlia. “Sandor Marai”, per
Jordi Llavina, dins del cicle “Clàssics de la narrativa dels segles XIX i
XX- La literatura del jo”.

Afectacions pel tall de trànsit del carrer de Francesc Layret
El carrer de Francesc Layret quedarà tallat al trànsit de vehicles al llarg del
dimecres 23 d’abril, entre l’avinguda de Martí Pujol i els carrers de la
Mercè/Eduard Flò. Des de les 8 i fins a les 21 hores, en aquest tram de carrer
s’instal·laran diverses parades que oferiran una variada oferta de productes
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als ciutadans que passegin pel voltant de la plaça de la Vila, on hi haurà
situada la XXXV Fira del Llibre.
Els autobusos i vehicles privats s’hauran de desviar a l’alçada de l’avinguda
de Martí Pujol i seguir un itinerari alternatiu pel lateral de l’autopista i per
l’avinguda del President Lluís Companys, per incorporar-se novament a
Francesc Layret. Al llarg d’aquest itinerari se situaran diverses parades
d’autobús alternatives.
Els aparcaments situats al tram de Francesc Layret que quedarà tallat al
trànsit no es podran utilitzar durant tot el dia. Per aquesta raó, s’ofereix als
seus usuaris la possibilitat de fer servir els aparcaments municipals de
Pompeu Fabra i del Viver amb un tiquet gratuït de 48 hores. Aquest tiquet es
podrà recollir en qualsevol d’aquests dos aparcaments que gestiona
l’empresa municipal Engestur.
El carrer de Jaume Borràs serà de doble sentit per poder donar sortida i
entrada a l’aparcament i veïns d’aquest carrer per Via Augusta. A més, el
carrer del Temple, entre Via Augusta i Francesc Layret, quedarà tallat. El
carrer de Pare Claret serà de doble sentit per poder donar sortida i entrada
als veïns pel carrer de la Via Augusta.
L’accés al barri del Centre es podrà fer:
•

Des de l’avinguda de Martí Pujol pel carrer de Sant Josep. Els carrers
de Lleó i Arnús tindran doble sentit entre els carrers de Francesc
Layret i Soledat, i també el carrer de la Soledat entre els carrers de
Lleó i Arnús

•

Des del carrer de la Via Augusta pels carrers d’Eduard Flò i de la
Mercè. Per a la sortida pels carrers de Sant Pau i Prim s’habilitarà el
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carrer de Sant Pere de doble sentit entre els carrers de la Mercè i Sant
Francesc d’Assís.
Es faran de doble sentit els següents carrers:
•

El carrer de Sant Miquel, entre els carrers de Francesc Layret i
Canonge Baranera

•

Els carrers de Sant Francesc d’Assís i Carme, entre els carrers de
Francesc Layret i Sant Pere

•

El carrer de Canonge Baranera, entre els carrers de Sant Miquel i Sant
Francesc d’Assís

Badalona, 11 d’abril de 2014
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