
XXV FIRA  

DEL LLIBRE  

EN CATALÀ
Sant Jordi 2010

Plaça de la Creu

Molins de Rei

Els espais que s’omplen per Sant Jordi:

 —Ateneu Mulei (c. de l’Església, 10)
 —Biblioteca Pau Vila (pl. de Josep Tarradellas, 1)
 —Ca n’Ametller (c. de Jacint Verdaguer, 95 bis)
 —Cercle Artístic de Molins de Rei (c. Major, 79)
 —Foment Cultural i Artístic (pg. del Terraplè, 49)
 — Joventut Catòlica – la Peni (pl. de Mercè Rodoreda, s/n)
 —Sala Gòtica (pati del Palau, s/n)
 —Traska Truska (pg. del Terraplè, 82) 

Dissabte 24
a les 21 h,
a la Joventut Catòlica-la Peni,
Concert de Sant Jordi. Cicle Oltra, amb les corals 
Crescendo (Sant Feliu de Llobregat), Orfeó Enric 
Morera (Sant Just Desvern) i Quòdlibet Grup Coral 
Organitza: Quòdlibet Grup Coral

a les 21.30 h,
al Foment Cultural i Artístic,
III Mostra de Teatre Amateur, amb l’obra 
La boja de Chaillot, del grup Quatre per Quatre
Organitza: Foment Cultural i Artístic

Diumenge 25
a les 17.30 h,
a la Joventut Catòlica-la Peni,
Teatre amb la Companyia Mago Manu i l’obra 
Mago Manu Show
+ www.xarxacat.es
Organitza: Xarxa

a les 19.30 h,
a la Traska Truska,
Música amb Horacio Fumero i Pedro Javier González
+ www.contrabaix.com
Organitza: Contrabaix



Dimecres 21 
a les 19.30 h,
a l’Ateneu Mulei,
Inauguració de l’exposició “40 anys del PSAN i
de l’independentisme català”. Hi haurà parlaments  
i refrigeri.

a les 20 h,
a l’Ateneu Mulei,
Xerrada “Història amagada de la resistència. 
Del Front Nacional de Catalunya al naixement de 
l’independentisme modern”, amb Abel Caldera, 
historiador; Roger Buch, politòleg, i Carles Castellanos, 
lingüista i fundador del PSAN

Activitats pertanyents al cicle “Història de 
l’independentisme català”.
+ www.racocatala.cat/mulei
Organitza: Ateneu Mulei

a les 21 h,
a la Biblioteca Pau Vila,
Veus d’arreu del món, lectures en veu alta 
a càrrec de vilatans i vilatanes d’altres països
Hi col·labora: Servei Local de Català de Molins de Rei 

Dijous 22
a les 20 h,
a la sala d’actes de Ca n’Ametller,
Conferència “Una aproximació a l’occità d’Aran: 
l’aranès”, a càrrec d’Anna Piqué
Organitza: Servei Local de Català

a les 21 h,
a l’Ateneu Mulei,
Presentació literària Obra feta, 2005-2010, 
a càrrec d’Adrià Sàbat Galceran
Organitza: Ateneu Mulei

Divendres 23 d’abril,  
DIADA DE SANT JORDI

de les 9 a les 21 h,
a la plaça de la Creu,

XXV FIRA DEL LLIBRE EN CATALÀ
amb la participació de les llibreries Amèlia, Arola,  
Barba i Bordas

La Biblioteca Pau Vila també hi participa amb un 
punt d’intercanvi de llibres.
Si tens llibres en català que no et fan el pes o que 
ja has llegit i no vols conservar, per Sant Jordi els 
pots intercanviar. Porta’ls a la Biblioteca Pau Vila 
del 19 al 22 d’abril (allà et donaran un val per a 
l’intercanvi) o el mateix dia de la Fira de Sant Jordi 
a l’estand de la Biblioteca.

A més, intercanvi de punts de llibre.
Si col·lecciones punts de llibre, o simplement 
t’agraden, apropa’t a la parada de 10 a 13 h i 
podràs intercanviar-los amb altres afeccionats. 
N’hi haurà de totes mides i colors.

Passallibres
Llegeix, enregistra i allibera els teus llibres perquè 
tothom en pugui gaudir. Per fer-ho, només cal 
que t’apropis al punt d’intercanvi de llibres de la 
Biblioteca Pau Vila i t’enduguis a casa un llibre 
alliberat.
+ www.bookcrossing.com 
+ www.bookcrossing-spain.com.
Hi col·labora: CEPA

de les 9 a les 14 h,
Ràdio Molins de Rei emetrà una edició especial 
del seu programa matinal Bon Dia i Bona Hora.

de les 17 a les 19.30 h,
Em diverteixo amb… en Bibluc. Decorem 
llapis que giravolten
A l’estand de la Biblioteca podràs muntar un llapis 
amb molt de ritme al taller de manualitats que hi 
haurà preparat durant la Diada.
A partir de 4 anys

a les 19 h,
Ballada de sardanes amb la Cobla Ciutat 
de Terrassa
Organitza: Agrupació Folklòrica de Molins de Rei 

a les 19.30 h,
al vestíbul de la Sala Gòtica,
Espai de Recerca presenta el número 13 de la 
revista L’Espai, El patrimoni.

De les 10 a les 13 h i de les 17 a les 20.30 h,
al Cercle Artístic,
Activitats especials amb motiu de Sant Jordi 
obertes als més petits, joves i adults; tallers de 
gravat, ceràmica i feltre
Organitza: Cercle Artístic de Molins de Rei

a les 22 h,
al Foment Cultural i Artístic,
Projecció de la pel·lícula Shutter Island
Organitza: Cine Club Hal 2002


