DIUMENGE 24 D’ABRIL
De 11h a 13h A la Biblioteca de Can Milans

Ruta literaria: Visions del mar: Verdaguer i Maragall a Caldes.

Les Biblioteques del Maresme presentem la nova edició Guia de Recursos centrada, enguany, en les rutes literàries.
A les 11.00h:
Presentació de la Guia de Recursos 2016: 25 literaRutes pel Maresme
A les 11:30h:
Passeig pels diferents punts de la ruta de Caldes: Visions del mar: Verdaguer i
Margall a Caldes. A càrrec de Manuel Llanas. Aquest itinerari ressegueix textos
de Joan Maragall i Jacint Verdaguer que, escrits a Caldes o inspirats per la vila,
tenen un denominador comú: el mar.
Organitza: Biblioteca Can Milans. Col·labora Ajuntament de Caldes d’Estrac.
A les 11h al Parc de Can Muntanyà

Descobrim els amfibis del Parc

Amb Jaume Viader, naturalista i Carme Buxalleu, Biòloga i màster en biodiversitat.
Activitats per infants i adults.
Organitza Arrels Cultura / col·labora: Ajuntament de Caldes d’Estrac.

SANT JORDI 2016
CALDES D’ESTRAC
PROGRAMACIÓ
D’ACTIVITATS

Dies: 22,23 i 24 d’abril

DIVENDRES 22 D’ABRIL

DISSABTE 23 D’ABRIL
Activitats programades a l’Esplanada de Can Muntanyà :

A partir de les 10h al Pati dels Lledoners i a la Fundació Palau.

Lectura continuada de poesia. Recitada pels nens i nenes de
l’escola Sagrada Família

De 10 a 14h

Jocs gegants : Pack juga Mou-te ,Parxís Gegant , 3 en ratlla gegant, 5 parells de

A les 10h30 a la Fundació Palau

xanques...
Organitza Ajuntament de Caldes d’Estrac.
* Aquestes activitats quedaran aturades durant l’hora del conte.
A les 11h

Taller de Haiku. Disset síl·labes per copsar un instant

Hora del conte: La llegenda de SantA JordiNA.

Organitza : Fundació Palau /Col·labora Escola Sagrada Família

Disset síl·labes són les que es fan servir per construir un haiku, aquesta forma
poètica que ens arriba del Japó. La seva temàtica va molt lligada a la
quotidianitat i a l’observació de la natura. Partint d’aquesta forma poètica,
aquest taller us convida a crear els vostres propis haikus a partir de la vostra
mirada sobre el que us envolta. A càrrec d’Anna Maluquer.
Cal fer inscripció prèvia: 93 791 35 93 /fundaciopalau@fundaciopalau.cat

A les 11h45 Pels qui us vingui de gust, seguirem amb una visita guiada
per la Fundació Palau per conèixer els Picassos de Palau i altres artistes
cabdals com Tàpies ,Miró, Barceló, Perejaume,..
A les 12h30 Copa

de cava al jardí de la Fundació Palau.

Organitza: Fundació Palau i Col·laboren Associació Xurravins de Sant Vicenç de
Montalt, Casa de Gent Gran de Sant Andreu de Llavaneres i Agrupació de
Pensionistes i 3er Edat de Caldes d’Estrac.

Espectacle participatiu per a públic familiar on s’explica la popular llegenda de Sant
Jordi d’una manera diferent. A càrrec d’Ulldistret.
Organitza: Biblioteca Can Milans i Fundació Palau /Col·labora: Ajuntament de
Caldes d’Estrac.
A les 12h
Taller de manualitats de Sant Jordi
Organitza: Miscel·lània. Preu: Gratuït
De 12 a 14h

Micro obert: lectura improvisada de poesia, prosa i contes.

Veniu a llegir un poema o fragment del llibre que us agradi o bé trieu-ne un de la
selecció que hem preparat. Hi trobareu, entre d’altres, llibres de Palau i Fabre i de
Roald Dahl, en commemoració dels 100 anys del seu naixement.
Organitza: Fundació Palau i Biblioteca Can Milans. Col·labora: Ajuntament de Caldes
d’Estrac
Durant tot el matí a l’Esplanada de Cant Muntanyà:

Paradetes de venda de roses i llibres i propostes culturals

AMPA ESCOLA SAGRADA FAMILIA a càrrec dels alumnes de 6é -Pro viatge final de
curs i INSTITUT ESTEVE ALBERT.
GENT GRAN DE CALDES a càrrec de Serveis Socials, ENTITATS, ASSOCIACIONS i
partits polítics amb diverses propostes culturals.

La biblioteca surt al carrer!

Veniu a descobrir les novetats a la paradeta de la Biblioteca Can Milans: novetats
literàries, punts de llibre del concurs Una frase, un llibre, photocall i molt més!

