aLtres
aCtIVItats
_ 22 d’abril

_ 11 d’abril

A les 18 h, a la plaça de la Vila
LLIurament de PremIs deL ConCurs de mICroreLats a twItter
#relatsipetonsbdn
a càrrec del CNl de badalona i Sant adrià.

A les 19 h, al Centre Cultural l’Escorxador
- Nau3
A totA veu
recital de poesia en diferents llengües.
a càrrec d’Òmnium Cultural de badalona.

_ 23 d’abril

Departament d’Atenció Ciutadana
Plaça de l’assemblea de Catalunya,
9-12, planta baixa (edifici El Viver)
T. 93 483 26 00

Al Mercat de la Salut
InICI deL JoC LIngüístIC
A L’ABriL cAdA pArAuLA vAL per miL
http://www.cpnl.cat/xarxa/cnlbadalona/joc/
a càrrec del CNl de badalona i Sant adrià.

www.badalona.cat
www.badabiblios.cat

A les 10 i a les 11 h, a la Biblioteca Sant Roc
pALLA, FustA i pedrA
a càrrec de Galiot Teatre de Titelles.

youtube.com/user/ajbadalonacultura

_ 13 d’abril
A les 19 h, a l’Espai Betúlia
L’àguiLA negrA, de Joan Carreras
Presentació del Premi Sant Jordi
de novel·la 2014, amb Sílvia Soler i Joan
Carreras
a càrrec d’Òmnium Cultural de badalona
i la llibreria Saltamartí.

facebook.com/culturabdN
twiter.com/culturabdN
pinterest.com/culturabdn

_ Hi participa:

_ 15 d’abril

A partir de les 17 h, a la plaça Antonio
Machado
Participació de la biblioteca llefià-Xavier
Soto en les activitats de Sant Jordi
al carrer.

A les 19.30 h, a Art i Manya (c/ Sant Francesc d’Assís, 9)
HAcHiko. eL que esperAvA,
de LLuís Prat
Presentació del Premi Josep Maria Folch
i Torres de novel·la per a nois i noies 2014.
a càrrec d’Òmnium Cultural de badalona.

_ 24 d’abril
A partir de les 17 h, a la plaça Camarón
de la Isla
contes de terrAt, d’anna roCa
I taLLers
a càrrec de la biblioteca Sant roc
i la Fundació ateneu Sant roc.

_ 20 d’abril

badalona 21, 22 i 23 d’abril

A les 20.30 h, al Teatre Principal
vii nit de sAnt Jordi. FestA
de LLetres A BAdALonA
Vetllada literària amb els escriptors
i el món de la cultura de badalona.
Cal confirmació prèvia a
badalona@omnium.cat.
a càrrec d’Òmnium Cultural de badalona.

XXXVI fIra
deL LLIBre

Ricard Pérez,
Soy proyectus

_ DiEs, 21, 22 i 23 D’Abril
ToT El dIA, A lA PlAçA dE lA VIlA
amB La PartICIPaCIó de Les LLIBrerIes
eL fuLL, saLtamartí, fènIX, CyBer
CòmICs BadaLona I gIrafa negra.

_ DiMECrEs 22 D’Abril
A lES 18 H, A lA PlAçA dE lA VIlA
siGNATurA DE llibrEs
Signaran els seus llibres:
Xavier Alcover,
France 245
Anna Ariño i Georgina González,
Els pescadors i el Dimoni
Joan Carreras,
L’àguila negra
Jordi Cervera,
La música dels camaleons,
Lo que pasa cuando no pasa nada
i A mala mort
Paco Fanés,
Recursos humans
Cristina Garcia,
Silenci a taula
Antoni Gual,
Locus
Xavier Royo,
Jo almogàver
Eva Santana,
El nas de l’àvia,
Prou d’excuses! Mètode Pelacanyes
per fer els deures
i L’Oriol Pelacanyes es vol fer d’or
Jordi Matamoros,
Círculo de humo
Joaquim Molina,
La rosa entre els llops
Marta Montañà i Rubén Montañà,
La botiga de les mascotes extraordinàries

La BIBLIoteCa
a La PLaÇa

IV fIra
de sant JordI

Joan Puche,
Si estimo els animals

_ Dijous 23 D’Abril

_ Dijous 23 D’Abril

ToT El dIA, A lA PlAçA dE lA VIlA

ToT El dIA

Maria Sánchez,
Animalem

XARXA MUNICIPAl dE BIBlIoTEQUES dE BAdAloNA

Francesc Planas,
El professor de Coïmbra

Miquel Soria,
El autómata de bronce
Sílvia Soler,
Un any i mig

_ a lES 10 h, l’horA DEl CoNTE
El naixement de Venus
a càrrec de reconstrucció Històrica
badalona - Museu de badalona

Ricard Vilaregut,
La rebel·lió basca
i El municipalismo a debate

_ a lES 10.30 h, TAllErs pEr A iNfANTs
Escriptura romana
a càrrec de reconstrucció Històrica
badalona - Museu de badalona

sant JordI a
L’esPaI BetÚLIa

Manualitat de Sant Jordi: punts de llibre

_ Dijous 23 D’Abril

_ a lES 12 h,
L’arbre de les dones
Homenatge a les dones escriptores.
Fotografies i flors

A lES 20 H, A l’ESPAI BETÚlIA
bATECs. uN pAssEiG
pEr lA poEsiA CATAlANA
Producció de Cia. Exlibris
de la mà de l’actriu Georgina de Yebra,
batecs pretén ser un passeig per la
poesia catalana en un espectacle creat
perquè els espectadors puguin endinsar-se en el món de la poesia, passant
cronològicament per alguns dels
poetes més importants de la literatura
catalana. l’espectacle està acompanyat per música electrònica en directe,
composta especialment per l’ocasió,
mentre es projecten unes imatges
específiques per a cada poema.

_ a lES 11 h, TErTúliA liTEràriA
Sukkwan Island, de david Vann

Les dones que llegeixen són perilloses
lectura de textos i poemes de diverses autores.
a càrrec del Centre de recursos i assessorament per les dones, Crad
_ dE 16.30 a 18 h, TAllEr pEr A iNfANTs
Manualitats de Sant Jordi: punts de llibre
_ a lES 17.30 h, l’horA DEl CoNTE
El dimoni pelut, de Marisol lópez,
a càrrec de l’autora
_ dE 18 a 20 h, sessions de 30 minuts
l’horA DEl CoNTE
El naixement de Venus
i Contes de plantes i flors mitològiques
TAllEr D’EsCripTurA roMANA
a càrrec de reconstrucció Històrica
badalona - Museu de badalona
Durant tot el dia s’oferiran documents de consulta i
lectura en un espai habilitat, punts de llibre per pintar
i contes per llegir als nens i un portàtil amb connexió Wi-Fi.

Per quart any consecutiu, l’Àrea de
Promoció Econòmica, Comerç, Consum i Turisme de l’ajuntament de badalona organitza la Fira de Sant Jordi.
al carrer de Francesc layret, venda de
productes vinculats a la diada de Sant
Jordi amb la participació del comerç
de la ciutat.
a la plaça de Pompeu Fabra hi participaran entitats de la ciutat de divers
objecte social amb diferents activitats.

