
Sant 
Jordi 
llagostera 2018

dilluns, 23 d’abrildivendres, 20 d’abril

dissabte, 21 d’abril

diumenge, 22 d’abril

A les 18 h al Teatre Casino Llagosterenc:
Contes 1.0 
Espectacle familiar de la Cia. Teatre a la Fuga 
Preu: 5,00.-€ 

Premi al millor espectacle a la Mostra d’Igualada 2017
Venda d’entrades: 
Des d’una hora abans a la taquilla del teatre

A partir de les 10 h a la plaça Catalunya:
Parades de llibres i roses

A partir de les 17.30 h a la plaça Catalunya:
· Micro-Shakespeare. Espectacle de Laitrum 
Teatre on podreu interactuar amb les capses 
teatret i ser l’espectador o l’intèrpret “al vostre 
gust”
· Taller d’il·lustració entorn de la figura del Petit 
Príncep, amb motiu dels 75 anys de la seva 
publicació. Impartit per Anna Grimal
· Tallers de l’Escola Municipal d’Art Pere Mayol
· Exposició de punts de llibre del XVII Concurs de 
punts de llibre de la Biblioteca Julià Cutiller

A les 18.30 h a la plaça Catalunya:
· Lliurament de premis de les categories infantils 
del XXIII Concurs literari Sant Jordi 2018
· Lliurament de premis del XVII Concurs de punts 
de llibre de la Biblioteca Julià Cutiller

A les 19.30 h al Teatre Casino Llagosterenc:
· Lliurament del premi del Concurs de poesia 
visual CLV18
· Lliurament de premis de les categories juvenils 
i adults del XXIII Concurs literari Sant Jordi 2018

L’acte el conduirà Joan Boer. 
Amb la col·laboració dels alumnes de l’Escola de 
Música.

A les 11 h a la Biblioteca Julià Cutiller:
Presentació del llibre 
El ferrocarril de Sant Feliu desaparegut, 
a càrrec del seu autor, Francesc Bosch

A les 20.30 h al Local Social “La Caixa”:
Presentació de la 5a etapa 
d’El Butlletí de Llagostera 

Taula rodona: La premsa local en l’era global, amb 
Sílvia Comas, Lluïsa Fuentes, Marc Sureda i Joan 
Ventura, moderada per Carles Baldellou 


