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Del dilluns 4 al dissabte 23 d’abril.

Divendres 22 i dissabte 23 d’abril.

A la Biblioteca Josep Soler Vidal

Kit sorpresa biblioteques

Exposició “Quan parles fas màgia!”, creada per la
Secretaria de Política Lingüística i gestionada pel Consorci per a la Normalització Lingüística, forma part d’una
campanya del Voluntariat per la llengua.
A partir de la metàfora de la màgia, focalitza l’atenció en
un aspecte clau del programa: la capacitat per fer créixer
el català a través de la conversa i transformar la vida de les
persones que hi participen a partir de la llengua.

Dimarts 19 d’abril, a les 17.30 h.
A la Biblioteca Josep Soler Vidal
Albert Estengre: La llegenda de santa Jordina. Sant Jordi
va vèncer el drac i va guanyar moltes batalles, però el dia
que va caure ferit va tenir sort de trobar santa Jordina,
que el va salvar.

Dijous 21 d’abril, a les 18 h.
A la Biblioteca Marian Colomé
Nascuts per llegir. Els colors del drac. A càrrec d’Elisabeth
Ulibarri. Infants de 0 a 3 anys.
Del seu món màgic, els dracs ens porten tot de colors que
serveixen per jugar. Que potser els voldreu provar? Els
nostres amics els dracs us conviden a jugar amb tot el que
han portat.

Divendres 22 d’abril, a les 17.30 h.
A la Biblioteca Josep Soler Vidal
Lliurament del premi: Sorteig premis Oscar 2022
Activitat emmarcada en els actes de la revetlla de Sant
Jordi. Per celebrar la 94a edició dels premis Oscar, durant
el mes de març les biblioteques de Gavà han fet un sorteig
per posar a prova els coneixements dels usuaris sobre la
història d’aquests premis de l’Acadèmia de Hollywood.

Durant la revetlla i el dia de Sant Jordi, les biblioteques de
Gavà han preparat uns kits sorpresa per agafar en préstec.
Cada kit inclou una bossa de les biblioteques de Gavà amb
quatre documents sorpresa recomanats pels bibliotecaris i
en algun d'ells podreu trobar entrades gratuïtes per a
espectacles.

Dissabte 23 d’abril a la Rambla de Gavà.
Estand de les biblioteques de Gavà
Un espai on les biblioteques de Gavà s’apropen a tothom a
peu de carrer per fer arribar el gust per la lectura i donar a
conèixer tot el que ofereixen en un entorn en què els
llibres i les roses són els protagonistes.
Fira d’escriptors locals, d’11 a 14 i de 16 a 19 hores
Una jornada en què els autors i les autores locals podran
signar els seus llibres a la ciutadania.
Taller infantil per crear un punt de llibre
Taller infantil autogestionat de punts de llibre amb la
imatge del Guspirus, el personatge de les biblioteques de
Gavà.

Dissabte 23 d’abril, pels carrers de
Gavà, a les 17.30 h.
Cercavila de Sant Jordi. La Cia. Artistàlia ens farà gaudir
d’una performance musical dinàmica per celebrar la diada
pels carrers de Gavà. Sant Jordi, la princesa i el drac
passejaran pels llocs amb més ambientació fent gaudir al
públic amb el seu espectacle.
Ballada de Sardanes de Sant Jordi, a càrrec de La
Principal de Terrassa. A la Torre Lluc, a les 18 h. Organitza
Gavà Flama i Caliu de Sardana.
I durant tot el dia podreu gaudir de les parades d’entitats,
col·lectius i llibreries que s’uneixen a la celebració del dia
de Sant Jordi.
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