Fira d’Entitats 2019, organitzada per:

--------SANT JORDI
---------------3a. FIRA D’ENTITATS
2019
----------------

Àrea de Cultura

Biblioteca Municipal Can Milans

Caldes d’Estrac

Fundació Palau

---------

Amb la col·laboració i suport de:

Associació Amics del Teatre de Caldes d’Estrac

La Paella Viatgera

Dimarts 23 d’abril – Diada de Sant Jordi
10:00h
SANT JORDI A L’ESCOLA
Celebrem Sant Jordi a l’Escola Sagrada Família amb l’ Hora del Conte, a càrrec de Marta
Arnaus i les històries de “Un dia al mar”
Organitza: Biblioteca Can Milans
Durant tota la Diada, parades de roses de l’Escola Sagrada Família i l’Institut Esteve
Albert.

12.00h
INAUGURACIÓ EXPOSICIÓ TEMPORAL A LA FUNDACIÓ PALAU
Inauguració de l’exposició:
“Narcís Sayrach, Sant Jordi: paraula i art. Poetes i artistes catalans contemporanis”

A les 10.45h
Exhibició de l’Associació Aikido Estrac, a la pista central.
A les 11.20h
Exhibició del grup de show de les petites Club de Patinatge Artístic de Caldes d’Estrac a la
pista central.
A les 12.00h
Presentació del llibre editat per l’Ajuntament de Caldes d’Estrac i la Fundació Palau:
“Caldes d’Estrac, perla de poetes” (amb la col·laboració d’Arrels Cultura)
A les 12.30h
Hora del conte: July Papallona, a càrrec de Laura Asensio
Sofia, una nena de cinc anys no vol anar a dormir i li demana a la mare que li expliqui el
seu conte preferit, “July Papallona”. Aquest conte ens parla de July, una nena molt valenta
que viurà un any en una sequoia per tal que no sigui tallada.
Organitzen: Biblioteca Can Milans i Fundació Palau

La passió i estimació d’un home per un Sant: Narcís Sayrach i Sant Jordi, dos noms
indissociables. Dos esperits moguts per l’amor a la terra i lliurats a quelcom que va més
enllà. Inesgotable, Narcís Sayrach va conformar una col·lecció de testimonis i documents
jordians donant pas a un llibre i, finalment, a una exposició. La vehemència del drac, el
vermell de la rosa, la perfecció de la princesa i, sobretot, la devoció pel Sant.

De 12.30h a 13.30h
Ruta literària per la població en la que sentirem les veus de Jacint Verdaguer, Apel·les
Mestres, Joan Maragall i Josep Palau i Fabre de la mà de la rapsode Anna Maluquer amb
els poemes que s’inclouen en el llibre “Caldes d’Estrac, Perla de poetes”
Organitza: Fundació Palau

Exposició comissariada per Eulàlia Sayrach. Del 23 d’abril al 9 de juny de 2019
Organitza: Fundació Palau

Durant tota la jornada

Diumenge 28 d’abril – Fira d’Entitats
10.00h
OBERTURA DE LA FIRA D’ENTITATS
Vine a visitar les parades de les diverses entitats i associacions de Caldes d’Estrac a
l’esplanada de Can Muntanyà

Entitats presents a la Fira:
Agrupació de Pensionistes i Tercera Edat -Casal d’Avis-, Aikido Estrac, Amics dels Bonsais,
ANC – Territorial de Caldes d’Estrac, Grup de 6è de l’AMPA de l’Escola Sagrada Família,
Associació DonaStrak, Associació IMAGO, Biblioteca Can Milans, Caldes pels Animals, Club
de Patinatge Artístic de Caldes d’Estrac, Creu Roja de Caldes d’Estrac, Colla de Diables
d’Estrac, Fundació Palau.

10.30h a 14.00h
ACTIVITATS I EXHIBICIONS PER PART DE LES ENTITATS
De 10.30h a 12.00h, a la parada de la Fundació Palau:
Espai creatiu: Pinta Sant Jordi i el drac

A la parada de la Biblioteca Can Milans, podeu trobar:
• Exposició de novetats
• Espai de creació de punts de llibre.
D’11.30h a 12h, vine a conèixer a la parada de la Biblioteca Can Milans la guanyadora
del Primer Premi en la categoria Poesia Grup A de la XXXV Mostra Literària del
Maresme, Raquel Freixas Salvador i t’enduràs un exemplar del llibre on hi figura el
seu poema “Els amics”.
A les 14.00h
Tancament de la fira.

14.30h
FIDEUADA 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 podran adquirir els dies 24, 25 i 26 d’abril, d’11h a 13h a la planta
baixa de l’Ajuntament
• Aforament limitat.

