Més informació

LLORET DE MAR
20, 21 i 23 d’abril de 2019
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Commemorem Sant Jordi
guarnint tot el nostre poble

amb senyeres!

Hi col·labora:

Hi col·labora:

Dissabte 20 d’abril

Dimarts 23 d’abril

Ruta indiana + Casa Museu Can Font

39a Fira del Llibre i la Rosa

A les11 h, en castellà

Taller infantil de cacau
A les 18 h, al Museu del Mar

Taller infantil per als menuts de casa on
podran decorar la seva pròpia mona de
Pasqua amb ous de xocolata.

Diumenge 21 d’abril
Ruta indiana + Casa Museu Can Font
A les 10 h, en català

Durant tot el dia, al passeig Verdaguer
A les 10 h, INAUGURACIÓ OFICIAL
de la 39a Fira del Llibre i la Rosa

Lectura itinerant de poemes amb
intercanvi de llengües
De les 10.30 a les 12.30 h, a la plaça de
París, carrer del Carme, plaça dels Germans
Maristes, carrer de Sant Pere, plaça de
l’Església i plaça de la Vila.
L’Oficina de Català organitza una lectura
itinerant de poemes amb intercanvi
de llengües amb la col·laboració de
l’Associació de Comerciants. Aprenents de
català llegiran poemes que ells mateixos
han traduït al català. Persones voluntàries
llegiran les versions originals dels poemes.

Cantada de caramelles
A càrrec de la Coral Unió Lloretenca.
Faran un recorregut pels carrers del poble.
• A les 10 h, a la plaça de la Vila
• A les 10.15 h, a la plaça de Piferrer

Audició de sardanes
A les 7 de la tarda, a la plaça de la Vila,
a càrrec de la Cobla Bisbal Jove.

• A les 10.30 h, al carrer de Sant Pere
• A les 10.45 h, al Casal Municipal de la Gent Gran
• A les 11.30 h, a la plaça de París
• A les 11.45 h, a l’Hospital Municipal
• A les 12 h, al carrer de la Sènia del Barral
• A les 12.15 h, al carrer de la Vila
• A les 12.30 h, a la plaça de l’Església
• A les 13.30 h, al barri dels Pescadors
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