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LLORET DE MAR

21, 22 i 23 d’abril de 2018
Commemorem Sant Jordi
guarnint tot el nostre poble

amb senyeres!

Hi col·labora:

Hi col·labora:

DISSABTE 21 D’ABRIL
L’enigma dels jardins

A les 10 h, als Jardins de Santa Clotilde
Gimcana familiar on s’hauran de superar unes proves en
família per desxifrar l’enigma que s’amaga als jardins.

Ruta Indiana i Museu Can Font
De 10 a 12 h, en castellà
De 12 a 14 h, en català

Fem d’arqueòlegs al Turó Rodó

Tallers de temàtica de Sant Jordi
i del Dimoni Sense Banya

D’11 a 14 h i de 16 a 19 h, a la plaça de la Vila
Taller que inclou diverses manualitats, com construir un
drac o pintar cares

Festa de la Cultura Lloretenca

A les 19 h, al Teatre de Lloret
Entrada gratuïta amb invitació. Places limitades
Les invitacions es poden recollir a Can Saragossa.

A les 11 h, en català
A les 12 h, en castellà
Taller infantil d’arqueologia al Turó Rodó

DILLUNS 23 D’ABRIL

La màgia dels llibres: espectacle i taller

Durant tot el dia, al passeig Verdaguer

A les 11.30 h, a la Biblioteca
Espectacle a càrrec de Mag Selvin, una combinació
divertida de màgia i ventrilòquia

Taller de roses de llaminadures
A les 12.30 h, a la Biblioteca
Organitzat pel Banc del Temps Lloret

Concert d’Orelles de Xocolata:
POP per a menuts

A les 17 h, a la plaça Pere Torrent
Concert per als més menuts. S’interpretaran des de
Billie Jean, de Michael Jackson, fins Viva la Vida, de
Coldplay

Un munt de colors

A les 17 h, a la Casa Museu Can Font
Taller infantil per aprendre a fer un vitrall amb una rosa
per al dia de Sant Jordi

Sopar concert Pacto entre caballeros

38a Fira del Llibre i la Rosa

A les 10 h, inauguració oficial de la 38a Fira del Llibre i
la Rosa

Commemoració de la primera pedra
a l’edifici de l’Ajuntament

A les 10.30 h, a l’Ajuntament
1868- 2018. Acte de commemoració dels 150 anys
de la col·locació de la primera pedra
Organitzat per l’Ajuntament de Lloret de Mar - SAMLM

Lectura de poemes amb
intercanvi de llengües

A les 17.15 h, a la plaça de la Vila
Lectura de poemes amb intercanvi de llengües, a càrrec
d’alumnes dels cursos de català i de participants en el
Voluntariat per la llengua.
Organitzat per l’Oficina de Català de Lloret de Mar

Dictat popular Any Fabra

A les 20.30 h, al Teatre de Lloret
Concert que repassa l’extens repertori de cantautor
Joaquín Sabina. A més, es donarà a conèixer tota la
programació musical de l’estiu.

A les 18 h, a la plaça de la Vila
Dictat obert a tothom per commemorar el 150è
aniversari del naixement de Pompeu Fabra. Premis per
als guanyadors de cada categoria.
Organitzat per l’Oficina de Català de Lloret de Mar

DIUMENGE 22 D’ABRIL

A les 19 h, a la plaça de la Vila
A càrrec de la Cobla Bisbal Jove

Festa dels tres tombs

Durant el matí
Programes a part.
Organitzat per Agricultors de Lloret.

Audició de Sardanes

