DIVENDRES, 5 DE MAIG.

DIVENDRES, 28 D’ABRIL.

A les 19:00 h., a la Biblioteca
municipal F. Ferrer i Guardia.

A les 17:00 h. A la Biblioteca F.
Ferrer i Guardia.

Presentació del llibre de poemes
“El pes” (Godall, 2017) de Roger
Vilà i Padró.

Club de Lectura Juvenil: “Noel et
busca” amb Àngel Burgas.
Comentarem la
novel·la Noel et
busca (La Galera,
2014) amb el propi
autor, l’empordanès
Àngel Burgas.
A les 19:30 h.
També a la Biblioteca.

Presentació del llibre de Teresa
d’Arenys: Obra poètica (1973-2015)
Edicions Vitel·la, 2017. Presentem el volum
que recull l’obra poètica de Teresa d’Arenys
una de les autores millors poetes en llengua
catalana.

O rgan i t z a :

Am b el su port:

Sant
Jordi
2017
Del 21 d’abril
al 5 de maig
Caldes de
Malavella

A les 11:00 h. Al Casino municipal.
-

DIVENDRES, 21 D’ABRIL

Revetlla de
Sant Jordi
Celebrem els 10 anys de la
publicació del primer conte dels
gegants.

A les 20:00 h.
-

Presentació del llibre “Envidia.
Cuento ateo” de Francesc Ferrer i Guàrdia.
A càrrec de Ramon Anglada i Jordi Albaladejo que han estat els promotors de la
recent reedició del llibre de Francesc Ferrer
i Guàrdia editada pel Centre de Recerca
Històrica d’Alella “Cerquem les Arrels”.

Concurs de
Microliteratura
Joaquim Carbó
2017
Francesc
Ferrer i
Guàrdia

D IUM E N G E ,

23

El 10è aniversari de la publicació d’ “Avi
Justinià, no puc dormir!”, el primer conte
de la col·lecció “Coneguem els gegants” amb
la seva autora, Anna Macias.

En el transcurs de l’acte es portarà a terme
la lectura de les obres premiades. L’acte
comptarà amb el guiatge de Mateu Ciurana.

D’ABRIL

A la Biblioteca F. Ferrer i Guardia, a
les 18:00 h.
-

Lliurament de premis del 14è
Concurs de Microliteratura
Joaquim Carbó.

DIUMENGE, 23 D’ABRIL

Diada de
Sant Jordi

Al llarg de tot el dia, a la pl. de l’Església
i a la pl. de Sant Esteve, hi haurà
instal·lades parades de venda de roses,
llibres, punts de llibre... A les parades
de les llibreries Tau i Solés se signaran
llibres per part d’alguns escriptors
caldencs.

A les 17:00 h. Al Teatre-cinema
municipal.
-

Cinema infantil amb Zootròpolis.
A continuació (12:00 h.), al Teatrecinema municipal l’espectacle
infantil
-

El darrer èxit Disney, guardonat amb l’Òscar
2016 a la millor pel·lícula d’animació. En
català.

“Cösmix” a càrrec de Teatre
Mòbil
Dos viatgers infatigables, estranys i extravagants, arriben a l’escenari programats per fer
riure. Com dos homes orquestra, despleguen les seves millors habilitats: Fan música
impossible, fan teatre reciclàssic, fan l’animal
i fins i tot ens avancen el futur en viu i en
directe! Cösmix, dos còmics de dimensions
còsmiques i un mix de bogeria! Esteu preparats? Doncs ja els tenim aquí!
Entrada lliure per a tothom. Limitada a
l’aforament del local.
A la finalització, a la terrassa del Teatre i
del Casino municipal, hi haurà un aperitiu
per als nens.

A les 19:15 h. A la plaça de
l’Església.
-

Audició de sardanes a càrrec de
la Cobla Principal de l’Escala.
Ho organitza l’Agrupació de Sardanistes.

