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SANT
JORDI TÉ 
MOLTES 
FORMES

TÉ FORMA
DE PASSEIG

DIUMENGE 22 D’ABRIL DE 2018 
D’11.30 A 14.30 H

Un passeig per la lectura 
Activitats de difusió de la lectura

Als jardins de la Rambla de Sants



Si t’agrada llegir, escoltar poesies, 
viure aventures imaginàries, 
vine al Passeig per la Lectura 
i gaudeix dels llibres.  

5 espais diferents 
amb activitats al voltant 
dels llibres i la lectura

NOSALTRES 
COMUNIQUEM 
Un programa radiofònic de Sants 3 
Ràdio amb públic on parlarem amb 
les entitats culturals i artístiques del 
barri. Els escriptors i poetes santsencs ens presentaran 
els seus llibres, tot amenitzat amb algunes actuacions 
acústiques en directe entre les quals cal destacar la de 
la Coral Sant Medir a les 12 h.

FEM 
CONTES 
EN 
FAMÍLIA
Contacontes per a 
tota la família. 
12 h Què hi portes a 
la bossa? A càrrec de 
Nayat Kaid.
13 h Xafarranxu a la 
masia de l’avi Pere 
i l’àvia. A càrrec de 
Gerard Garcés.

NOSALTRES 
LLEGIM
11.30 h Lectura en 
homenatge a Manuel de 
Pedrolo. 
12.15 h Espectacle 
Maleïdes les guerres a 
càrrec de Lali Barenys. 
13.30 h Lectura en 
homenatge a Maria Aurèlia 
Capmany a càrrec de 
l’Associació d’amics de 
Maria Aurèlia Capmany.

NOSALTRES 
RECITEM 
11.30 h Els poetes del 
Col·lectiu d’artistes de 
Sants i els poetes de la 
Marina ens recitaran les 
seves composicions.
13 h Escoltarem els 
poemes guanyadors dels 
Jocs Florals de Sants, 
Hostafrancs i la Bordeta 
i els d’Helga Simón, 
guanyadora del Premi 
Amadeu Oller. 
13.30 h Els joves de 
l’Institut Lluís Vives 
presenten l’obra de Teatre 
“Sota les bombes”. 
13.45 h Rap contra 
el racisme a càrrec 
d’Aprenem compartint.

NOSALTRES 
RECOMANEM  
11.30 h Un espai on tu 
ets el protagonista, on es 
recomana quins llibres 
t’agradaran i el perquè.
12 h Lectura a càrrec dels 
autors santsencs Marcel Fité 
i Núria Burguillos. 
12.45 h Recomanacions a 
càrrec d’Òmnium Cultural 
i membres de les tertúlies 
de la Biblioteca Vapor Vell.
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Xafarranxu a la 
masia de l’avi Pere 
i l’àvia. A càrrec de i l’àvia. A càrrec de i l’àvia
Gerard Garcés.

Capmany a càrrec de 
l’Associació d’amics de 
Maria Aurèlia Capmany.


