
Dimecres 8
• espectacle familiar. El pinzell màgic, amb Gina 
Clotet. Per a nens/es de +3 anys
17.30 h Biblioteca Roca Umbert

DivenDres 10
• Presentació del llibre Un fill-Un hijo, d’Alejandro 
Palomas
19.30 h Llibreria la Gralla

Dissabte 11
• Workshop sobre el llibre d’artista
Matí i tarda. Espai d’Arts de Roca Umbert

Diumenge 12
• Diàleg amb l’artista Enric Lax, amb 
l’acompanyament musical d’Albert Lax
12 h Sala ciutat. Centre Cultural de Granollers

• espectacle familiar. La llegenda de Sant Jordi 
Amb Ermisenda Soy i Mar Aumedes
Preu: 2 € (Aforament limitat)
17:30 h Espai d’Arts de Roca Umbert

Dilluns 13
• Presentació del llibre Per pur plaer, de Marina 
Martori. A càrrec d’Ada Parellada
20 h Llibreria la Gralla

Dimarts 14 
• les tertúlies de l’arxiu: 
La diada de Sant Jordi durant la Transició, amb el 
testimoni de Frederic Malàs i la projecció de la 
pel·lícula Sant Jordi 1977, de Joan Corbera
17 h Can Jonch. Centre de Cultura per la Pau

Dimecres 15 
• espectacle familiar. Pomelo, amb Judit Farrés 
Per a nens i nenes de +3 anys
17.30 h Biblioteca Can Pedrals

• Trobada amb... Care Santos
19 h Sala Tarafa

Dijous 16
• Presentació de la beca “Escrit per...”
Organitza: AC, Editorial Alpina i Arxiu Municipal
19 h Biblioteca Can Pedrals

DivenDres 17
• signatura del llibre El món blau. Estima el teu caos, 
amb l’autor Albert Espinosa
18.30 h Llibreria La Gralla

Diumenge 19
• vermut literari amb els autors d’Editorial Alpina 
Organitza: Llibreria La Gralla i Editorial Alpina
12 h Terrassa del Mirallet

Dimarts 21
• Presentació del llibre L’hort del segon origen. 
L’horticultura del futur amb arrels del passat, de Jordi Puig 
Amb Carlos Duarte i Martí Boada
19.30 h Biblioteca Can Pedrals

Dimecres 22
• inici Fira del llibre i venda de roses
13 h Plaça Porxada i carrer Anselm Clavé

• roses per la vida
Parades de roses i llibres reciclats. Dies 22 i 23
Organitza: Oncovallès
Matí i tarda. C. d’Anselm Clavé i pl. Corona

• trobada d’autors i lectors comarcals
De 17 a 20 h Plaça Porxada

• Pregó de sant jordi, a càrrec d’anna ballbona
19 h Plaça Porxada

Dijous 23
• Fira del llibre i venda de roses
Tot el dia. Plaça Porxada i c. Anselm Clavé

• Diada de sant jordi amb l’av de l’Hostal
8 h Centre Cívic Nord

• Diada de sant jordi amb l’av lledoner
9 h Plaça Jaume I el Conqueridor

• recital poeticomusical, a càrrec dels professionals 
de l’HGG
13 h Hospital General de Granollers

• espai familiar de lectura 
Organitza: Biblioteques de Granollers
17 h Plaça Maluquer i Salvador

• Xvii lectura de Poemes d’arreu del món
17 h Carrer Corró, placeta Sala Tarafa

• taller infantil i juvenil de castells amb els Xics
17.30 h Plaça de la Corona

• taller infantil de manualitats de sant jordi
Organitza: AV Can Gili
17.30 h Centre Cívic Can Gili

• conte, música i cançons. Tres princeses i una drac
Organitza: La Llançadora
18 h Plaça de Josep M. Folch i Torres

• Per sant jordi, bookcrossing
A partir de les 18 h Placa de l’Església

• sardanes amb la cobla ciutat de girona
18.30 h Plaça Porxada

• actuació dels Xics de granollers
19 h Plaça de la Corona

DivenDres 24 D’abril
• Per sant jordi, taller de dracs
Per a nens/es de + 4 anys
17.30 h La Troca

• conversa al voltant del llibre 30 anys i 1 dia. Visions 
dels anys 80 al Vallès Oriental 
19 h Museu de Granollers 

• teatre. Fedra, de Jean Racine. Direcció de Sergi Belbel
21 h Teatre Auditori de Granollers

Dissabte 25 D’abril
• Festa de sant jordi
Organitza: AV Tres Torres
18 h Centre Cívic Jaume Oller

• lliurament dels premis del Xii concurs de 
narracions solidàries
19 h Sala Tarafa

• contes. Mi hermana Elba y los altillos de Brumal, de 
Cristina Fernández Cubas 
21 h Teatre de Ponent. Dg 26, nova sessió a les 19 h

Dimecres 29 D’abril
Trobada amb... Carme Barbany, autora de la novel·la Sota 
les llambordes, un jardí
Col·labora: CPNL 
19 h Biblioteca Roca Umbert

activitats

més informació: www.granollers.cat/santjordi
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