
 

Diada Cultural de Sant Jordi a Caldes d’Estrac organitzada per: 

 
 

 
 

 

 

 

 

Biblioteca Can Milans 

Àrea de Cultura de l’Ajuntament de Caldes d’Estac 

Fundació Palau 

Amb la col·laboració de: 

PROGRAMA  
D’ACTIVITATS 

SANT JORDI 



10.00h  
OBERTURA DE LA FIRA D’ENTITATS 2018 
 

Vine a visitar les parades de les diverses entitats de Caldes d’Estrac a l’Esplana-

da de Can Muntanyà. 
 

Entitats presents a la fira: 

Aikido Estrac, Amics del Teatre, Amics dels Bonsais, AMPA de l’Escola Sagrada 

Família - grup 6è, ANC - Territorial de Caldes d’Estrac, Arrels Cultura, Associació 

Cultural i de Lleure “Fletxa d’Or”, Associació IMAGO, Biblioteca Can Milans, As-

sociació Torrenova 40 Art i Esport, Caldes pels Animals, Casal, d’Avis, Club de 

patinatge artístic de Caldes d’Estrac, Club d’Handbol Llavaneres – Caldes d’Es-

trac, Creu Roja Caldes d’Estrac, Colla de Gegantes i Grallers de Caldes d’Estrac, 

Diables d’Estrac, DonaStrak, Fundació Palau. 

 

10.30h a 14.00h  
ACTIVITATS I EXHIBIBIONS PER PART DE LES ENTITATS 
 

Durant tota la jornada 

Venda i reserva de la reedició del llibre de Fotografies antigues de Caldes d’Es-

trac a la parada de l’associació Arrels Cultura. 
 

Durant tota la jornada 

Parada de venda de roses pro viatge fi de curs de l’AMPA de l’escola Sagrada 

Família (grup de 6è ). 
 

De 10.30h i fins a la finalització de la fira 

Exhibició del taller de bonsais a la mateixa parada de l’Associació Amics dels 

Bonsais. 
 

De 10.30h a 12.00h 

Taller de manualitats de Sant Jordi a la Fundació Palau i a la carpa central, a càrrec 

de l’Associació Cultural i de Lleure “Fletxa d’Or” i de la Fundació Palau.  

Treu punta al llapis: taller de punts de llibre a l’estil de Miquel Barceló de l’expo-

sició ‘Pregon Desig’. Visitarem durant 15 minuts l’exposició ‘Desig Pregon. Mi-

quel Barceló a Josep Palau i Fabre’ i ens fixarem en la col·lecció de peixos i crus-

tacis que després dibuixarem i pintarem decorant els vostres punts de llibre. 

Gratuït. 
 

De 10.30h a 12.00h 

Taller sobre cooperació i respecte a la diversitat i el medi ambient “El camí de 

les granotes”, a la parada de l’Associació IMAGO. 
 

 

De 10.30h a 12.00h 

Concurs de llançaments d’handbol a la porteria situada al costat de la Fira.  
 

De 10.30h a 12.00h 

Taller de caixes-niu a la parada d’Arrels Cultura. 
 

De 10.45h a 11.00h 

Presentació del llibre Generació (h)original a càrrec de la fotògrafa Marta Huer-

tas i el cantautor Dídac Rocher, coautors del llibre sobre l’exposició homònima: 

“retrat coral d’una generació de poetes que ha convulsionat el panorama poètic 

català, des de l’obrador de recitadors i poetes que es troba al Bar Horiginal de 

Barcelona.” L’ exposició es podrà veure a la Fundació Palau en el marc del Festi-

val Poesia i +. 

Després es realitzarà venda i signatura del llibre a la parada de l’Associació 

Amics del Teatre. 
 

D’11.00h a 11.30h 

Exhibició de l’Associació Aikido Estrac a la pista central. 
 

D’11.30h a 11.50h 

Exhibició del Club Patinatge Artístic de Caldes d’Estrac a la pista central. L’enti-

tat posarà a disposició de tothom que ho vulgui, patins per a poder fer un tastet 

de l’activitat. Consulteu a la seva parada. 
 

12.00h 

Hora del conte a càrrec d’Eva González. 

Organitzen: Biblioteca Can Milans i Fundació Palau. 
 

D’13.00h a 14.00h 

Micro obert: lectura de textos i poemes de Palau i Fabre, Manuel de Pedrolo i 

altres autors. Obert a tota la ciutadania. 

Lectura teatralitzada del grup de teatre jove. 
 

14.00h Tancament de la fira. 

 

14.30h  
DINAR POPULAR 
 

Fideuada a càrrec de La Paella Viatgera. 

Organitza i coordina Associació Amics del Teatre de Caldes d’Estrac. 

 Preu del tiquet: 9€/persona. 

 Els tiquets es vendran els dies 18, 19 i 20 d’abril, d’11h a 13h i de 16h a 

18h a l’entrada de l’ajuntament (planta baixa). 


